GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO OSASCO
NÚCLEO PEDAGÓGICO

Circular N.º

260 /2020 – NPE
Osasco, 16 de novembro de 2020.

Senhores (as) Gestores (as);
Prezados (as) Coordenadores (as);
Prezados (as) Supervisores (as)
Assunto: Instituto PROA – Programa Pró Profissão.
O Núcleo Pedagógico informa que, anualmente o Instituto PROA, parceiro da Secretaria
Estadual da Educação, oferece curso gratuito, de qualificação em Administração - Programa PróProfissão. Com duração de 6 (seis) meses, as aulas são voltadas para alunos com idade entre 17 a 20
anos que estejam cursando ou tenham concluído a 3ª série do Ensino Médio em escola pública e que
pertençam à família de baixa renda. O objetivo é preparar esses jovens para o mundo do trabalho, por
meio do acesso à educação profissionalizante, com orientação ao início de carreira até a conquista do
primeiro emprego.
O Instituto oferece gratuitamente aos alunos:
• Bolsa de Estudos em curso profissionalizante de administração (certificado do SENAC), com seis
meses de duração, nos períodos manhã ou tarde;
• Consultoria de RH para desenvolvimento comportamental dos alunos, ensinando a ter uma postura
mais autônoma e a responsabilidade que o mercado de trabalho requer;
• Vale Transporte;
• Uniforme e material didático.
O processo seletivo é gratuito e envolve as seguintes etapas: prova online, dinâmica de grupo,
entrevista individual, banca avaliadora e reunião de pais.
As inscrições estão abertas até 11/12/2020, podendo ser feitas somente pela internet, no site.
Mais informações, acesse o link (release completo + fotos de divulgação do curso).
Desde já, agradecemos a colaboração e contamos com a ampla divulgação.
Atenciosamente,
Débora Silva Batista Eilliar
RG 36.644.529-7
Diretora do Núcleo Pedagógico
De Acordo:
William Ruotti
RG 27.266.156-9
Dirigente Regional de Ensino
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