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1. Apresentação

I Encontro Regional de Empresários e Jovens da Tecnologia

"Onde a qualificação encontra a oportunidade"

Evento  com  o  objetivo  de  aproximar  a  classe  empresarial  e 

organizações que necessitam de mão de obra qualificada, integrando a 

necessidade  de  colaboradores  e  demanda  de  jovens  em  qualificação, 

complementado,  objetivando  e  direcionando  assim,  o  estímulo  e  o 

interesse  em absorver  esses  alunos  que estão sendo capacitados  pelo 

projeto e-Jovem, será o principal atrativo do evento.

Serão apresentados os resultados e ações conquistadas na região 

pelo  projeto  e-Jovem  nos  ciclos  anteriores,  ainda,  proporcionar  as 

perspectivas de ações do atual ciclo: 2012/2013. Contudo, o ponto crucial 

do evento é: Projetar e fomentar o desejo das organizações em reter esses 

jovens recém qualificados. Confirmando o slogan:

“ Onde a qualificação encontra a oportunidade”

Com isso, é intenção precípua que nesse encontro, intensifiquem-se 

as interligações entre necessidades de mão de obra qualificada e jovens 

em formação, viabilizando assim um contato sistemático e uma parceria 

contínua.



2. Justificativa

Observa-se  que o  setor  de  tecnologia  esta  em uma crescente,  e 
tornou-se um dos mais promissores do Brasil, contudo é um dos setores 
que mais se ressente de mão de obra qualificada.

Desenvolver as atividades das organizações de forma a manter uma 
qualidade  e  ainda  oferecer  emprego  e  renda  a  jovens  que  antes  não 
tinham perspectivas é o ponto fundamental na realização deste evento e 
elevar  o  conceito  de  produtividade  sem  ter  que  para  isso  trazer 
profissionais qualificados de fora da cidade 

Os administradores revelam que sua maior dificuldade refere-se a 
qualificação profissional,  esse evento tem como propósito,  formar  uma 
rede integrada e contínua de jovens profissionais  e mercado de trabalho.

Assim, propomos parceria entre os diversos setores da tecnologia da 
informação e o projeto e-Jovem.



3. Objetivo geral

Apresentar  mão  de  obra  qualificada  e  ampliar  as  relações  entre 

empresas/mercado de trabalho e o projeto e-Jovem. Contribuindo assim, 

para uma maior efetivação de contratações de estagiários após o período 

previsto de curso.

  

3.1. Específicos

• Promover a divulgação das ações do projeto e-Jovem no município 

de Sobral e região;

• Realizar intercâmbio de profissionais;

• Ampliar o mercado de trabalho para os jovens do projeto; 

• Elaborar,  e  manter  um  cadastro  de  empresas  potenciais  que 

absorverão esses jovens recém qualificados.

4. Ações Previstas

• Viabilização  de  estagiários  para  empresas  como  forma  de 

preparação para futuras contratações.

• Busca de parcerias para projetos futuros.

• Apresentação e divulgação ao público  estratégico sobre ações do 

projeto

• Realização  de um banco  de  talentos  e  um banco  de  dados  com 

informações de profissionais e empresas com missão de intercâmbio 

de informações.



5. Metas e Resultados Esperados

5.1. Qualitativos

• Exposição e divulgação das ações do projeto e suas metas no ciclo 

2012/2013.

• Fortalecer parcerias com entidade e Instituições afins;

• Valorização  dos  jovens  que  serão  capacitados  com  as  ações  do 

projeto e-Jovem;

• Prospecção  de  novos  mercados  que  absorvam  a  mão  de  obra 

qualificada pelo projeto e-Jovem.

5.2. Quantitativos

• Evento com previsão para 300 convidados de Sobral e municípios 

vizinhos;

• Realização de 01 palestra.

• Elaboração de 01 cadastro geral de empresas interessadas.

• Exposição dos números totais do projeto no ciclo 2012/2013.

6. Processo.

No primeiro momento realizaremos um cadastramento de empresas 

e empresários, como forma de banco de informações, com intuito de envio 

e  conteúdo  relevante  após  o  evento,  no  segundo  momento,  abertura 

oficial do evento, apresentação de autoridades presentes e breve histórico 

do projeto  e-Jovem,  no terceiro  momento,  será  realizado  uma palestra 

direcionada ao público alvo com conteúdo referente a atividade proposta 

pelo projeto e-Jovem, no quarto momento acontecerá o encerramento e 

agradecimentos a todos os presentes e encerrando com o coquetel.



Metodologia?

7. Público Estratégico

Empresários, profissionais liberais, entidades de classe, formadores 

de  opinião,  escolas  parceiras,  ONGs,  grupos  produtivos,  diretores, 

instrutores.

8. Programação

17 de Maio de 2013

Local: Centro de Convenções. Sobral

17:00h às 17:30h  – Credenciamento.

17:30h – Abertura Oficial – (Prefeito Municipal de Sobral. Clodoveu Arruda.) 
;
Secretária de Educação do Estado. Izolda Cela;
Secretária de Tecnologia e Desenvolvimento Econômico. Daniela 
Costa; 
Secretária do Desenvolvimento Social e Combate à Extrema 
Pobreza. Valdízia Ribeiro;
Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação. Maria 
de Fátima Farias;
Coordenadoria de políticas de juventude. Igor Bezerra; 
Instituições Parceiras.

18:00h – Palestra – Prof. Mauro.

18:45 – Encerramento.



19:00 – Coquetel.

Plano de Trabalho

ETAP
A

ESPECIFICAÇÃO DA 
AÇÃO

PERÍODO DE 
REALIZAÇÃO

REALIZAÇÃO / 
PARCERIA

1 Contatar  atores 
envolvidos

Abril Projeto e-Jovem 

2 Mobilização e 
inscrição dos 
participantes

Maio Projeto e-Jovem/ STDE / 
Lideranças

4 Divulgação do evento Abril/ Maio Projeto e-Jovem/ 
CREDE 6/ STDE / 
Prefeitura

5 Logística do evento Maio Projeto e-Jovem/ STDE/
6 Realização do evento 

(palestra, exposição 
das ações)

Maio Projeto e-Jovem/ 
Secretaria da educação 
do Estado/CREDE 
6/STDE / Coojuv

11 Prestação de contas. Maio Projeto e-Jovem/STDE

9. Realização

Projeto e-Jovem Ceará.  Secretaria da Educação do Estado. 6ª CREDE. 

Secretaria  de  Tecnologia  e  Desenvolvimento  Econômico.  Prefeitura 

Municipal de Sobral.

10. Parceiros

Coordenadoria de Políticas da Juventude – Coojuv.

Secretária do Desenvolvimento Social e Combate à Extrema Pobreza. 
Valdízia Ribeiro;



Informações:

STDE – (88) 3611.5833 / 3614.2555

CREDE 6 – (88) 3677.4285 / 3677.4289


