
Aprendizagem
Programa de



85 mil

NOsso 
diferencial

Resultados 
esperados - Valorização do capital humano e intelectual;

- Inovação e criatividade nas relações e nos pro-
cessos;
- Comprometimento com a nossa causa;
- Conduta ética e responsabilidade nas ações 
institucionais;
- Equidade e transparência no tratamento dos 
públicos envolvidos;
- Integração e motivação para atingir os propósi-
tos da instituição.

- Metodologia dialógica e participativa;
- Acompanhamento feito por técnicos de 
referência e por educadores de formação 
profissional;
- Orientação do aprendiz em sua integra-
lidade;
- Acompanhamento escolar sistematiza-
do dos adolescentes e jovens em parceria 
com as escolas; 
- Atividades de esporte, lazer, cultura e 
prevenção de saúde;
- Recolocação profissional gratuita para 
os jovens;
- Projeto de Atenção à Família.

- Viabilizar a inclusão social pelo trabalho;
- Contribuir para o desenvolvimento da 
autonomia e sustentabilidade dos indiví-
duos;
- Promover valores como ética, justiça e 
cidadania;
- Estimular a participação social.
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Os Programas de Aprendizagem 
da Assprom atuam na formação técni-
co-profissional em conformidade com a 
Lei 10.097/2000, portarias e decretos. Os 
Programas são validados pelo Ministério 
do Trabalho – MTb, nas modalidades:

- Auxiliar em Serviços Administrativos;
- Auxiliar de Escritório;
- Auxiliar de Secretaria (área de saúde);
- Auxiliar de Tecnologia da Informação;
- Aprendizagem em Telemarketing;
- Auxiliar em Comércio Varejista;
- Auxiliar de Serviços Bancários;
- Auxiliar Administrativo de Instituições de 
Ensino.

NOssos Valores



mais de

85 mil
adolescentes e jovens
profissionalizados

vantagens
Oportunidade de marketing pela parce-
ria com uma das maiores organizações 
sociais de Minas Gerais;

Formação humana, técnico-profissional 
e cidadã de adolescentes e jovens em 
situação de vulnerabilidade social;

Possibilidade de formar funcionários 
capacitados e ambientados à cultura da 
sua empresa;

A alíquota do FGTS do aprendiz é de 2%;

Reconhecimento por ser uma empresa 
engajada em ações de responsabilidade 
social;

Geração de emprego e renda, movimen-
tação da economia e oferecimento de 
um futuro melhor para as novas gera-
ções.



Contatos

www.assprom.org.br

Assprom (Oficial)

Quer saber mais sobre o Programa de Aprendizagem? Fale com a gente.

Apoio:

www.assprom.org.br

Assprom (Oficial)

(31) 3263 1536 / 1537 / 1538
dicom@assprom.org.br

Apoio:

Dúvidas? Fale com a gente.


