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RESUMO: O programa dos jovens monitores acontece no Centro de Educação Popular atendendo jovens vulneráveis 
com a idade dos 14 a 22 anos, buscando melhorar suas habilidades laborais e construir seus projetos de vida. Esses 
jovens realizam trabalho voluntário em alguma área de atuação a qual tem interesse: esportiva, artística, adm e 
tecnológica. Ao participar o jovem passa pelos seguintes passos: Concorrer às vagas, consolidar o acordo de trabalho, 
escolher seu vínculo de atuação, realiza formações e é acompanhado por uma equipe multidisciplinar. Com isso, 
obtemos os resultados de jovens seguros para o mercado, estáveis em entrevistas, aumentando seu repertório de 
habilidades. É importante salientar os impactos sociais direcionados por esse trabalho, como fonte de construção para 
sua inserção social. 
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ABSTRACT: The young monitors program takes place at the Centro de Educação Popular serving vulnerable young 
people aged between 14 and 22, seeking to improve their work skills and build their life projects. These young people do 
volunteer work in an area of interest in which they are interested: sports, art, admin and technology. When participating, 
the young person goes through the following steps: Applying for vacancies, consolidating the work agreement, choosing 
their working relationship, carrying out training and being accompanied by a multidisciplinary team. With this, we obtain 
the results of young people who are safe for the market, stable in interviews, increasing their repertoire of skills. It is 
important to emphasize the social impacts directed by this work, as a source of construction for their social insertion. 
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