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O GAMT - Grupo de Assessoria e Mobilização de Talentos
foi fundado em 8 de Maio de 1975, é conhecido por ser
uma Associação Civil, de fins não econômicos, de caráter
social, ambiental, cultural e educacional. 
Tem como missão ampliar o repertório cultural e social
de adolescentes e jovens da rede pública de ensino
através de projetos de desenvolvimento comportamental
e o Programa de Aprendizagem (baseado na Lei Federal
10.097/2000). 
Atuamos no município de Caçapava e na região do Vale
do Paraíba, sem distinção de bairros e/ou territórios
Prestando Serviços Socioassistenciais na modalidade
Proteção Social Básica - Serviços de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos buscando a prevenção da
situação de vulnerabilidade social.
Oferece oportunidades de desenvolvimento e inserção de
jovens no mercado de trabalho, embasados no artigo 2º
da Resolução nº 33, de 2011, do Conselho Nacional de
Assistência Social-CNAS. Prestando Serviços
Socioassistenciais na modalidade Proteção Social Básica
- Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
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ODS Prioritários

A proposição dos objetivos de desenvolvimento sustentável
(ODS) é fruto de um esforço coletivo de 193 líderes
mundiais que buscam a erradicação da pobreza extrema,
combater a desigualdade e injustiça e conter as mudanças
climática. A proposta teve seu marco inicial nos anos 2000,
com os Objetivos de Desenvolvimento do milênio (ODM) e
em 2015, agenda foi revisada e outros objetivos foram
agregados. A ação é liderada pela ONU e no Brasil, o IBGE
está a frente desse compromisso. 

08. ODS Trabalho Decente e
Crescimento Econômico

05. ODS Igualdade de Gênero

04. ODS Educação de Qualidade

09. ODS Indústria, Inovação e
Infraestrutura
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 Ricardo Léo assumiu
como Diretor

Financeiro, hoje
também atua na ETEC

– Machado de Assis
como professor de

matemática.

Julio Cícero Cunha,
assumiu a presidência
em Fevereiro de 2021. 
 Engenheiro atuante

na Embraer, Julio tem
atuado há 15 anos

como voluntário na
organização e já

exerceu dois mandatos
como presidente.

Conselho Diretor
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Paulo Otávio, assumiu
como Diretor de

Desenvolvimento
Institucional –

Engenheiro Agrônomo e
filho da fundadora da

organização, a assistente
social Zélia de Souza

Madureira.
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Le i la  Mara  Val im,

admin is t radora  de  empresa e
atua at ivamente  nos  eventos

rea l i zados  pe lo  GAMT.
 
 

Conselho Fiscal

Marce lo  F roes ,  Inspetor  de
qual idade ,  fo i  benef ic iár io  na
década de  90  do  pro jeto  de
inserção no  mercado de  t rabalho ,
onde conquis tou  o  seu pr imei ro
emprego .  

João Paulo  I tacaramby ,
representando o  setor  jovem,  é

vo luntár io  nos  eventos  do  GAMT e
está  cursando a  facu ldade de

Di re i to .



Conselho Consultivo
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CEO no CELINT 
Chairman no GAMT 

Conselheiro Membro da ABC3 e na
HANDGC M&A

Conselheiro Consultivo 
Centificado pela CELINTBRA

Conselheiro de Administração
Certificado pela Governance Solutions,

Canadá
Mestrando em Governança

Corporativa pela FMU UNIFESP
Engº Mecâncio pela UNESP,

especializado em Gestão de Projetos
pela USP

Ex CEO e Chairman na EMBRAER
PORTUGAL SA

Ex CEO na Harbin Embraer Aircraft
Industry (China)

 

Chief Purpose Officer na HILO
Estratégia e Propósito
Conselheira no GAMT 

Conselheira Membro da ABC3
Conselheira Consultiva Certificada

pela CELINTBRA
Mestre em Saúde Pública pela USP

Extensões em Sustentabilidade pelo
IBMEC e Harvard University

Especialista em Marketing e MBA em
Estratégia pela ESPM

Pos Graduada em Gerenciamento
pelo SENAC

Nutricionista pela USP
Ex Head of Corporative

Communications at Nestlé
Nespresso SA

Ex Gerente de Contas na Nestlé Brasil 

CLAUDIA  LE ITE YURI  LOPES  CAPI

https://www.linkedin.com/in/claudia-leite-msc/
https://www.linkedin.com/in/yuricapi/


Conselho Consultivo
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Co-fundador  &  CEO |  XJUMP
Quant ic  Bus iness
T rans fo rmat ion

Sen io r  E xecut i ve  Par tne r  na
Gar tner

Conse lhe i ro  no  GAMT
Conse lhe i ro  Consu l t i vo  pe lo

CEL INT
Bachare l  em C iênc ia  da
Computação pe la  UNB
Meste  em C iênc ia  da
Computação pe la  UC

Berke ley  Schoo l  o f
In fo rmat ion

Ex  VP  In fo rmat ion  Techno logy
na EMBRAER

Ex  G loba l  C IO  na  E le t ro lux
Ex  D i rec to r  de  T I  na

Arezzo&Co

ANDRE  DORO

D i re to ra  de  Operações  na  STATO
PR IME  &  Head de  un idade de

negóc ios  
Conse lhe i ra  no  GAMT ,  no  CEL INT

e  na  P ra taCorp  Adv iso ry
Conse lhe i ra  Membro  da  ABC3

Conse lhe i ra  Consu l t i va
Cent i f i cada pe la  CEL INTBRA

Mest re  em C iênc ias  Ju r íd icas
pe la  Un ive rs idade de  L i sboa

Pos  g raduada em D i re i to
P r i vado pe la  UFF

Bachare l  em D i re i to  pe la  UFF
Coach e  Mento ra  de  Execut i vos

pe la  Oh io  Un ive rs i t y
Ex  Advogada e  Consu l to ra

Jur íd ica
Ex  P ro fessora  Un ive rs i tá r ia

Ex  Consu l to ra  Independente

CANDICE  FERNANDES

https://www.linkedin.com/in/candicegentilfernandes/
https://www.linkedin.com/in/andredoro/
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 O ano de 2021 foi um ano com muitos avanços para o GAMT em
um aspecto geral, nossos setores e departamentos tiveram seus
processos revisitados e reavaliados.
 Devemos enfatizar o fato de que todos os ganhos da instituição
dentro deste ano foram fruto de muito estudo e empenho de
toda nossa equipe, por meio das mentoras, formações e
assessorias, mas com destaque ao setor de monitoramento e
avaliação.
 Durante todo o ano colhemos informações e dados
quantitativos sobre o programa, atendimentos e resultados. Este
é um setor muito importante para a organização, pois é o
termômetro de todas as atividades realizadas, onde analisamos
se estão dentro daquilo que planejamos e esperamos, se
precisamos revisitar algum processo ou tomada de decisão
dentro de cada um dos setores da organização.
 A partir desses dados colhidos no ano de 2021, a equipe pode
sentir que no quesito tomadas de decisões agora temos mais
embasamento e partimos para as ações com mais
intencionalidade e foco.

Ações 2021
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Mantivemos nossas ações de forma híbrida
e respeitando os protocolos de higiene e

segurança.



Começando pela porta de entrada do programa de
aprendizagem, nos anos anteriores, a porta de entrada era o
Projeto que intitulamos de Jovens Urbanos, onde os jovens
passavam por uma formação onde aprendiam a partir de
projetos, onde desenvolvem as habilidades necessárias para
ingressar no mundo do trabalho e eram trabalhadas algumas
competências prévias ao programa de aprendizagem. Visto
que nossa realidade mundial fora alterada devido a pandemia
do COVID-19, vimos a necessidade de alterar alguns processos
institucionais, pensando nisso criamos o Processo Seletivo
Formativo, hoje intitulado de Programa GAMT +
TRANSFORMAÇÃO, que iniciou no mês de julho. 
O Programa GAMT + TRANSFORMAÇÃO tem como objetivo ser a
nova porta de entrada dos jovens no GAMT, desenvolvendo os
perfis desses jovens para então encaminhá-los ao mercado de
trabalho, seja ele através dos programas de
aprendizagem/estágio ou através do empreendedorismo.

FORAM ENTREVISTADOS
242 Jovens

51 
Foram contratados 

221 
Estarão se desenvolvendo no 

Programa GAMT + TRANSFORMAÇÃO
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Foi observado que os perfis que eram diretamente para o
programa de aprendizagem possuem um nível de conhecimento
básico/intermediário em Word e Excel e habilidades
comportamentais desenvolvidas como comunicação assertiva,
organização, proatividade e agilidade. Já os perfis que não
entraram para o programa de aprendizagem possuem um perfil
mais apático, com comunicação passiva e baixa desenvoltura,
refletindo assim na sua postura com baixa proatividade e sem
habilidades técnicas com o uso do Word e Excel.
 Após 3 meses de formação é realizado uma reavaliação dos
perfis, com objetivo de analisar se o perfil encontram-se apto
para o encaminhado aos processos seletivos dos programas de
aprendizagem/estágio. 
 Desta maneira, os perfis que se encontram aptos saem dos
grupos do Programa GAMT + TRANSFORMAÇÃO e entraram para
o banco de dados do GAMT. Já os perfis que ainda precisam de
desenvolvimento, continuam nos grupos para serem
desenvolvidos até que se encontrem aptos para a próxima fase.
 Os benefícios dessa formação antes da entrada ao mundo do
trabalho é ter maior efetividade nas contratações dos jovens nos
programas de aprendizagem/estágio, pois os jovens se sentem
mais preparados para passar pelos processos seletivos, assim
como para o mundo do empreendedorismo.
 Através dessa formação o GAMT consegue proporcionar uma
aprendizagem mais personalizada de acordo com a demanda
dos perfis, fazendo com que o tempo de desenvolvimento deste
jovem seja menor e que seja significativo para cada um deles. 
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Juntamente com a alteração da porta de entrada do programa
de aprendizagem, tivemos a implementação da integração
inicial dos aprendizes ao serem contratados, durando de 10 a 12
dias, com o foco de integrar os aprendizes e instruí-los sobre o
manual de conduta do programa, sobre o uso do uniforme,
explicar sobre a importância de conhecerem a lei da
aprendizagem, assim como posturas profissionais e habilidades
que os colaboradores devem ter dentro do mundo do trabalho.
 Alguns módulos que irão ser abordados durante sua trajetória
como aprendiz foram adaptadas e servem como
embasamento para tal integração, como normas e técnicas do
trabalho, informática, comunicação e matemática financeira,
onde observamos um aumento no interesse dos mesmos em
investimentos e uma perspectiva mais ampla sobre o mundo
do trabalho e seus planos para o futuro.
 A equipe pedagógica do GAMT destacou a integração dos 10
dias, como é chamada dentro da organização, como um dos
marcos do ano, pois após sua implementação sentimos nos
aprendizes uma diferente postura. Os aprendizes que
ingressaram já com tal integração demonstraram um
desenvolvimento e uma evolução mais precoce, comparado
com os anteriores, assim como aquisição de habilidades e
melhora em alguns comportamentos, como comunicação,
principalmente dos jovens com a nossa equipe, proatividade e
observamos neles uma abertura com relação à capacitação e
sua importância dentro do contrato como aprendizes.
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147 jovens inseridos no mercado de147 jovens inseridos no mercado de
trabalho através do Programatrabalho através do Programa

Jovens TalentosJovens Talentos  
  

  

  
85 tiveram seus contratos85 tiveram seus contratos

finalizados.finalizados.
  
  
  
  
  

  Durante o ano de 2021, impactamos a vidaDurante o ano de 2021, impactamos a vida
de 2921 jovens e no que se refere a nossode 2921 jovens e no que se refere a nosso

território, impactamos 11684 indireta eterritório, impactamos 11684 indireta e
diretamente.diretamente.

  

 
 
 

 Durante o ano de 2021, impactamos a vida
de 2921 jovens e no que se refere a nosso

território, impactamos 11684 indireta e
diretamente.

 
 

Relatór io  Soc ia l  2021



Relatór io  Soc ia l  2021



  

Fechamos o anoFechamos o ano
  comcom

  13 empresas13 empresas  
parceiras.parceiras.
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Como todos os setores passaram por algum tipo de
remodelação e seus processos foram revisitados. Com o setor
de psicossocial não poderia ser diferente, utilizamos de reuniões
de alinhamento e das plataformas Scopi e Pipefy para
organizarmos toda a trilha de encaminhamentos.
O Pipefy, que é uma plataforma de gerenciamento de projetos e
automação de fluxos de trabalho, cujo configuração foi
modelada às necessidades do setor Psicossocial foi de
primordial importância dentro do ano de 2021, nos trouxe uma
melhor organização no que diz respeito a agenda e
periodicidade dos acompanhamentos aos aprendizes atendidos
diretamente por esse setor. 
 Ao centralizarmos nossa porta de entrada das demandas e
solicitações espontâneas, em tal plataforma, sentimos que os
próprios aprendizes, seus familiares, e as nossas empresas
parceiras puderam ter um canal aberto de comunicação e
acompanhamentos
 A princípio o setor psicossocial, surgiu da necessidade de
separar e nomear os responsáveis pelos acompanhamentos de
cunho emocional trazidos pelos aprendizes no decorrer de sua
passagem no programa de aprendizagem, no ano de 2020 ele
foi remodelado às necessidades vindas da pandemia.
 Complementando as ações de 2020, as responsáveis pelo
setor, Vitoria, Flaviane e Juliana, vieram com a proposta de
implementar formulários, para estreitar a comunicação entre o
setor e os aprendizes, principalmente nas questões ligadas à
ansiedade e ao fortalecimento de vínculos. 
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Assim foram criados o formulário de Integração, aplicado no
último dos 10 dias de integração inicial dos novos aprendizes do
programa de aprendizagem e a entrevista de desligamento,
onde os jovens respondem em forma de conversa, ao formulário
pontuando experiências, habilidades e aprendizados que
obtiveram durante a permanência no programa.
Com a implementação da entrevista inicial na integração, além
de colhermos dados que nos são pertinentes nos quesitos
quantitativos, podemos observar os perfis que estão iniciando
no programa e principalmente quais as dores, anseios e
demandas que aquele jovem nos trás.
 Um grande exemplo disso, foi a alta demanda de queixas sobre
Ansiedade, que nos abriu os olhos para tal temática, é
perceptível em nossa sociedade que a pandemia nos trouxe
muitos efeitos colaterais, mas a ansiedade está com certeza
disparado em primeiro lugar.
 Visto isso, a equipe juntamente com um profissional de
psicologia voluntário da organização, irão realizar em Janeiro de
2022, um grupo de treinamento e orientação sobre Ansiedade
com os jovens atendidos pelo GAMT e suas famílias.
 Após um levantamento feito pela equipe, as demandas mais
emergentes no ano de 2021 nos atendimentos foram: luto,
ansiedade, desordem emocional e saúde mental.
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 Durante o ano de 2021, atendemos cerca de 243 atendimentos,
dentro do setor Psicossocial, englobando aprendiz, familiares e
atendidos da comunidade que tiveram alguma passagem pela
organização, os atendimentos foram realizados de diversas
maneiras, online através de videochamadas, ligações e
mensagens via Whatsapp, presencialmente e através do
instrumento das visitas domiciliares quando houve necessidade,
com a finalidade de atender a todos visando sempre o melhor
atendimento e prezando pela saúde e segurança de nossos
atendidos.
A equipe do setor, além de cuidar das questões emocionais dos
aprendizes, é quem controla e aplica as advertências,
lembrando sempre que os mesmos são contratados nas
empresas e possuem um Manual de Conduta, onde devem
respeitar o manual e tomam ciência do mesmo desde o
primeiro momento no Programa. As advertências são dadas em
sua maioria devido ao excessivo número de faltas não
justificadas na empresa, na capacitação. No ano de 2021,
tivemos 19 advertências aplicadas, em sua maioria no mês de
outubro. 
 Observamos que com as mudanças realizadas dentro da
organização, em destaque a implementação dos 10 dias iniciais
de integração à capacitação, as frequências aumentaram e
diminuíram os números de advertências aplicadas durante o
ano.
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 No que se refere a vacinação, nossos colaboradores e
atendidos foram 100% vacinados e todo o levantamento foi
realizado através de plataformas com a finalidade de
otimização de tempo e armazenamento seguro de tais
informações.
 A entrevista de desligamento foi criada com o intuito de ser o
termômetro de nossas ações, através dele podemos conhecer
melhor o perfil dos jovens que passam por nossos
atendimentos, podemos ver como era o perfil quando entraram
e como estão ao sair, quais habilidades mais desenvolveram e
quais pontos ainda possuem dificuldade.
Além disso, é o momento onde temos um feedback sobre as
empresas parceiras, como os recepcionam, como foi a
adaptação e desenvolvimento dos mesmos na parte prática.
 No ano de 2021, através das entrevistas de desligamento
realizadas, pudemos conhecer melhor nossos aprendizes,
percebemos que eles possuem metas, objetivos e ambições
parecidas, saem do programa com o intuito de ingressar ou
concluir os estudos, todos almejam o nível superior e pós
graduação. O tema dos estudos é sempre o principal, colocam
sempre como prioridade. No que se refere a Capacitação, é
sempre elogiada e colocada como um fator de impacto positivo
em seu desenvolvimento.
  Criamos a partir disso um canal de escuta ativa, onde os
mesmos se sentem confortáveis e seguros para conversar,
desabafar e também opinar sobre nosso programa.
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 A Entrevista de

Desligamento foi de

suma importância para

a Capacitação no ano

de 2021, pois diversas

dicas e apontamentos

feitos pelos aprendizes

que estavam sendo

desligados, foram

escutadas e colocadas

em prática com os

novos aprendizes e

observamos seus

impactos positivos no

que se refere no

desenvolvimento dos

mesmos e de nossa

equipe.
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ConfraternizaçãoConfraternização
AprendizAprendiz
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ConfraternizaçãoConfraternização
AprendizAprendiz
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O PPP (Projeto Político Pedagógico) é a prova viva disso, ele
veio como estratégia organizacional, pois é um documento
que serve para criar diretrizes do trabalho pedagógico na
organização, para sua criação contamos com o apoio da
comunidade, dos atendidos da instituição e de uma assessoria
técnica especializada.
Juntamente com ele, veio a necessidade de capacitar nossos
mediadores e funcionários, com isso, implantamos no
calendário de formações, a Formação de Mediadores e
utilizando desta estratégia, o GAMT têm como finalidade
expandir o conhecimento pedagógico e metodológico da
equipe, trazendo assim um maior alinhamento sobre os
processos e conhecimentos, e como consequência
aumentando a qualidade da comunicação intraorganizacional.
 Ambas estratégias acima vieram com a finalidade de
melhorar os processos e a qualidade dos serviços ofertados
pela organização, onde resumidamente, podemos colocar que
a formação têm como objetivo o alinhamento e atualização
dos mediadores, e o PPP, veio como integração, é um produto
do esforço coletivo, onde iremos comunicar sobre como,
porquê e o que o GAMT faz, sendo assim, um dos documentos
mais importantes para a organização pensando no programa
de socioaprendizagem e na capacitação.
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Dentro de nossa proposta de parceria e assessoria realizada
com o Instituto Itau Social, houve a proposta de realizarmos um
projeto de transbordamento com alguma organização ou grupo
de nosso território. A escolhida por nossa equipe foi o Instituto
Santa Branca de Desenvolvimento Sustentável - Projeto
Batucando - Formando Talentos.
Organização está que visa propor acesso, produção,
manutenção e fomento ao protagonismo cultural, atendendo
crianças, jovens, adultos e idosos, do município de Santa
Branca-SP por meio de oficinas socioculturais e artísticas. O
Projeto Batucando - Formando Talentos oferece gratuitamente
a população de Santa Branca oficinas fixas de violão, bateria e
percussão, teclado, técnica vocal, grafite e dança.
Quanto organização, já havíamos realizado parcerias diversas
na formação cultural e comportamental de jovens. Como se
trata de uma organização de uma cidade muito pequena
acreditamos que este transbordamento permitirá uma
profissionalização e desenvolvimento maior da atuação desta
organização no território. E consequentemente amplia nossas
possibilidades de ação conjunta e atingir cada vez mais
cidades de nossa região com nossa tecnologia social para
juventude. Com melhor estruturação administrativa e de
comunicação, poderemos ajudar a implementar o Programa de
Aprendizagem e focar na sustentabilidade do Batucando.
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Iniciamos nossas reuniões de
forma remota, no dia 07 de abril
de 2021, cujo pauta foi o 
 planejamento das ações que
serão desenvolvidas no
transbordamento para o
fortalecimento institucional do
Instituto Santa Branca.
Foi discutido a respeito das
expectativas do Instituto Santa
Branca / Projeto Batucando e
estabelecemos o cronograma
das atividades que foram
levantadas pelo Juan o que ele
considera prioridades para o
fortalecimento institucional. 
Nosso foco para 2022 é auxilia-los
na ampliação de atuação da
Instituição a ser formada, criando
mais oportunidades para crianças
e jovens e a implementação de
Programa de Aprendizagem,
propiciando oportunidade de
inserção no mercado de Trabalho
para os jovens atendidos.
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https://instagram.com/batucando_ft?igshid=YmMyMTA2M2Y=
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  883  cestas  bás icas883  cestas  bás icas883  cestas  bás icas    
   

Através  de  nossa parcer ia  com a
Fundação I taú  Soc ia l ,  ent regamos

para os  muníc ipes ,  co laboradores  e
atendidos  de  nossa organização .
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 Um dos nossos maiores desafios nos anos anteriores, foram os
Conselhos Municipais, principalmente por não compormos os
colegiados, acabamos desinformados no que se referia a
algumas discussões pertinentes ao município. Para 2021,
colocamos como objetivo melhorar nosso engajamento e
articulação dentro dos mesmos, nossa atuação frente a eles veio
com o principal intuito de criar uma rede de intercâmbio e
articulação entre as organizações do município.
 No que se refere ao Conselho Municipal de Direitos da Criança e
do Adolescente - CMDCA, no mês de junho, recebemos um ofício,
onde nos foi disponibilizado uma cadeira para a composição do
colegiado de tal conselho, nossa Psicóloga e Coordenadora,
Vania Agostinho foi a nossa indicação. Hoje, a mesma, atua à
frente do conselho como Presidente. 
 A frente da presidência, Vania atua como articuladora nas
discussões e reuniões, acompanhamento contínuo e
fortalecimento do Conselho Tutelar e o intercâmbio com a
Secretaria de Cidadania e Cultura e o mais importante no que
tange a essa responsabilidade e faz total referência a nossa
atuação como organização, garantir que no município tenha
programas efetivos em defesa da criança e do adolescente.
Já o Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no ano de
2021, nossa Assistente Social Vitoria e a nossa Coordenadora
Administrativa, Priscila, participaram das reuniões ao longo do
ano, focando sempre na articulação de rede, transbordamento e
o principal foco, disseminar conhecimento sobre o trabalho que a
organização realiza, pois ainda é um dos pontos falhos dentro dos
conselhos.
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 No que se refere ao CMAS,
nos foi oferecida uma cadeira
para a composição do
colegiado, somente no mês
de dezembro deste ano, para
compor o biênio de
2022/2024.
 Ainda no ano de 2021,
tivemos a X Conferência
Municipal de Assistência
Social de Caçapava, onde a
nossa equipe participou de
toda articulação, organização
e mobilização para o
acontecimento de tal.
Podemos colocar como um
marco positivo para a
organização no que se diz
referente a área da
assistência social, pois
através de tal conferência, a
nossa articulação com outras
organizações do município se
expandiram, muitos tomaram
ciência sobre a composição e
expertise de membros de
nossa equipe técnica.
 



Como parte de nosso
monitoramento e avaliação e no
que se refere a indicadores
sociais, foi um dos pontos
levantados pela equipe como
fundamental para tal assunto,
pensando nisso expandimos
nossa articulação de redes no
município, nossa Psicóloga
Flaviane, foi indicada e hoje atua
no Conselho FUNDEB como
conselheira, desde o mês de
agosto. Sua atuação vem
proporcionando a nossa
ampliação de rede, não só com
o conselho, mas com a rede
escolar que os conselheiros
atuam.
 O conselho FUNDEB tem como
objetivo fiscalizar como está
sendo aplicado o repasse
financeiro para área da
educação, através de notas
fiscais contendo folha de
pagamento dos profissionais da
área da educação e notas de
pagamentos de materiais e
serviços referente a educação
do município de Caçapava-SP.
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Clique e veja nossasClique e veja nossas
certificaçõescertificações
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https://drive.google.com/file/d/1D3eVXdj_8PiZ6VTkMHCdNxrUx-ZGEMhU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k17SJIOqIDTOmrzeKtHCGAAo8sZTVQgR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BHAYLyPpriW19ObukMevTbwCJbaBXiqr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1faOi1_J7mZC0HEqIiQfy7bljtF5nLhV3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A1rsR8UVqZ_yuLqCRaZwxGKt31VEAPFW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jNAGVa04eiY1k-EwD-Mh5ibfvise2ytn/view?usp=sharing
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  No âmbito da assistência social temos o chamado Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que é um dos serviços
oferecidos no nível da Proteção Social Básica do Sistema Único
de Assistência Social, como organização, devemos ofertar esse
serviço aos nossos atendidos.
 Dentro do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
(SCFV) , podemos pontuar que nossa organização está sempre
buscando ferramentas e abordagens para garantir os direitos de
seus atendidos e embasados na fonte da Gerência da
Assistência Social (GESUAS), sempre “contribuindo para o retorno
ou a permanência dos adolescentes na escola, por meio do
desenvolvimento de atividades que estimulem a convivência
social, participação cidadã e uma formação geral para o mundo
do trabalho”, ou seja, o Programa Jovens Talentos.
 Através do encaminhamento ao mercado de trabalho,
podemos perceber o desenvolvimento socioeconômico dos
jovens e de forma indireta de suas famílias e assim
movimentando a economia e o comércio local do município.
Considerando a Resolução nº 33, de 2011, do Conselho Nacional
de Assistência Social-CNAS, e enfatizando a Integração ao
Mercado de Trabalho como um dos objetivos da assistência
social, o Programa de Aprendizagem, promove a sociabilidade e
possibilitando o pertencimento social, promovendo também a
troca de cultura e experiências entre os próprios usuários,
constituindo assim, sujeitos em sua totalidade. 
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   Desde o Decreto 4460 de 18 de março de 2020 emitido pela
prefeitura do Município de Caçapava, iniciamos o protocolo de
distanciamento social em nossas instalações e alteramos as
atividades com os atendidos da organização para
videoconferências e atividades 100% online, além da contratação
de uma nova plataforma que acesso prezava pelo baixo
consumo de dados de internet, levando em conta a realidade de
nossos atendidos.
 Além da inserção ao mercado de trabalho, dentro das atividades
e módulos e da própria ementa de conteúdos da capacitação,
trabalhamos embasados em sempre propiciar vivências para o
alcance de autonomia e protagonismo social, abordando
assuntos que possibilitam a ampliação do universo cultural dos
adolescentes, bem como estimular o desenvolvimento de
potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação
cidadã. 
 Tivemos a reformulação do nosso Programa de Voluntariado foi
algo que decidimos revisitar e remodelá-lo de um jeito mais
dinâmico que jovem, o deixando mais adequado ao nosso
público e sua linguagem. Pensando nisso, priorizamos como
objetivo do programa a conexão com os públicos com a mesma
visão do GAMT. Pensando com a visão da captação de recursos,
voltamos nossas energias em captar perfis cuja motivação seja
contribuir com a sociedade em seu desenvolvimento pessoal e
profissional.
 Para isso, criamos uma trilha de inserção dos mesmos visando
sempre o acolhimento, os passos foram simples e objetivos, para
que não perdessem a motivação. 
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  Nossa porta de entrada foi o site do GAMT, onde o voluntário
precisa se inscrever através do mesmo e após isso passaria por
uma entrevista com a Psicóloga Flaviane, para que possamos
conhecer melhor seu perfil e analisar em qual modalidade ele
conseguirá contribuir melhor conosco.
 Pensando em dinamizar melhor nossa comunicação com os
voluntários, criamos modalidades que intitulados de: 

 Embaixador :  O  emba i xador
representa  e  d ivu lga  as  ações
do GAMT ,  t raba lhando na
busca de  doadores  e
parce i ros  que  possam aux i l ia r
nas  ações  soc ia i s  do  p ro je to .  

 

Mentor :  O  mento r  é  um
pro f i ss iona l  ou  aposentado da
área ,  que  deve  t rocar
aprend i zados  com os  jovens  de
fo rma aco lhedora .  A  mento r ia  é
um processo  de  t roca  de
exper iênc ias  para  o fe recer  supor te
persona l i zado  aos  jovens  no
desenvo lv imento  das  hab i l idades
para  empreender  ou  para  ingresso
no  mercado de  t raba lho .

 Doador :  Se  você  dese ja  se  to rnar
um vo lun tá r io  mas  não  tem o
tempo necessár io  para  i sso ,  não  se
preocupe .  O  GAMT também ut i l i za
de  doações  para  a  p romoção da
melhor ia  na  v ida  dos  jovens  .
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  No ano de 2021, tivemos 16
voluntários atuantes dentro da
organização. Dentro desse
número de voluntários, temos o
nosso Conselho Consultivo cuja
formação é composta por 4
voluntários de diferentes áreas,
eles atuarão como mentores
da organização e da liderança.
Tratarão de diversos tópicos, ou
formar conselhos temáticos,
como Inovação, Comunicação
e Sustentabilidade Econômica. 
 Em 2021, o Conselho Consultivo
do GAMT já realizou algumas
tarefas, como a estruturação
do planejamento estratégico de
2022/2024 e a estruturação
dos projetos para os dois
próximos anos e auxílio na
parceria com outras empresas.
 Além das modalidades e do
Conselho Consultivo, a diretoria
do GAMT é composta 100% de
voluntários.
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Criança esperança

Criança esperança

Eventos

Eventos

Eventos
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GAMT na TV

Clica em um ícone nos assista!Clica em um ícone nos assista!

https://fb.watch/ceW8lGwaO8/
https://fb.watch/ceWlDX8k6V/
https://fb.watch/ceWoFmD3qD/
https://fb.watch/ceW6cJJ9Df/
https://fb.watch/ceWee_FegG/
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Contatos
GAMT
Rua Nações Unidas, 250
Vila São João -
Caçapava/SP 
(12) 99799-8015
(12) 3652-8015

www.gamt.org.br/

clique o venha nos conhecer!

https://www.facebook.com/gamtcpv
https://www.linkedin.com/school/gamt/
https://wa.me/message/QTRLKU4YK5JPH1
https://instagram.com/gamtcpv?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.gamt.org.br/
https://www.google.com/search?client=opera-gx&q=GAMT&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8#

