0967 - Oferecer políticas públicas específicas, que garantam melhores
condições de inclusão social e produtiva da juventude e que ampliem as
Objetivo
políticas de transferência de renda, participação cidadã e qualificação
profissional.
Órgão Responsável

38000 – Ministério do Trabalho e Emprego
Caracterização

Não obstante as políticas estruturais/universais, com viés de continuidade e buscando
alcançar o segmento juvenil de uma forma mais ampla e relacionada à garantia de
direitos fundamentais, fazem-se igualmente necessárias as políticas sociais/programas
governamentais, voltados para aquela parcela da juventude socialmente mais
vulnerável e, por isso, mais atingida pelo processo de exclusão social.
Nesse sentido, foi regulamentado pela Lei nº 11.692/2008 o Programa Nacional de
Inclusão de Jovens - Projovem, programa destinado a jovens de quinze a vinte e nove
anos, com o objetivo de promover sua reintegração ao processo educacional, sua
qualificação profissional e seu desenvolvimento humano. Teve atuação dividida nas
seguintes modalidades: Projovem Adolescente - Serviço Socioeducativo; Projovem
Urbano; Projovem Campo - Saberes da Terra; e Projovem Trabalhador. A modalidade
Projovem Urbano contempla, ainda, atendimento em unidades prisionais, em parceria
com o Ministério da Justiça.
Cada modalidade possui o seu recorte específico, levando em consideração
elementos como elevação de escolaridade, qualificação profissional, capacitação para
o mundo do trabalho, inclusão digital como instrumento de inserção produtiva e de
comunicação, participação em ações coletivas de interesse público e participação
cidadã, no intuito de criar condições necessárias para romper o ciclo de reprodução
das desigualdades sociais e regionais e incluir essa parcela do segmento de forma
produtiva e participativa nos direitos universais de cidadania.
Para viabilizar a concepção interdimensional do Projovem, sua gestão é intersetorial e
compartilhada pelos órgãos de administração de políticas públicas de juventude,
educação, trabalho e desenvolvimento social, em todos os níveis de sua
implementação, que ocorre em todo território nacional, por meio de parcerias firmadas
com estados, Distrito Federal e municípios, contando com transferência direta de
recursos da União.
O Projovem Trabalhador tem como objetivo preparar o jovem para ocupações com
vínculo empregatício ou para outras atividades produtivas geradoras de renda, por
meio da qualificação social e profissional e do estímulo à sua inserção no mundo do

trabalho. Destina-se ao jovem de dezoito a vinte e nove anos, em situação de
desemprego, pertencente a família com renda per capita de até um salário mínimo e
que estejam cursando ou tenham concluído o ensino fundamental ou médio e que não
estejam cursando ou tenham concluído o ensino superior.

