
ESTRATÉGIAS PARA 

SUPERAÇÃO DA 

POBREZA

POLÍTICAS PARA A JUVENTUDE



Agente Jovem de 

Desenvolvimento Social e Humano

Preparação de jovens de 15 a 17 anos,

visando o desenvolvimento humano, social e

econômico

O que é ?



Público-alvo

Jovens socialmente vulnerabilizados pela 

situação de pobreza e risco social na faixa 

etária de 15 a 17 anos.



Objetivos

➢ Oportunizar o acesso e a permanência
dos jovens no sistema educacional;

➢ Introduzir o jovem no mundo do trabalho e
da participação;

➢ Diminuir os índices de desocupação,
violência, uso de drogas, doenças
sexualmente transmissíveis e gravidez
não planejada.



Critérios para seleção

➢ Faixa etária entre 15 e 17 anos;

➢Pertencer a famílias com renda per capita até meio 
salário mínimo;

➢ Jovens em situação de desocupação (fora da 
escola e do trabalho);

➢ Egressos de programas sociais;

➢ Jovens que estejam sob medida protetiva (art. 101 
ECA);

➢ Jovens oriundos de programas de atendimento a 
situações de exploração sexual;

➢ Jovens aos quais se atribui o cometimento de 
atos infracionais (egressos ou liberdade assistida).



CAPACITAÇÃO DO AGENTE JOVEM 

DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 

HUMANO



Objetivos

➢Oferecer aos jovens uma oportunidade de 
reflexão sobre sua realidade;

➢Prepará-los  para atuarem no 
desenvolvimento social de sua comunidade.



Em que consiste a 

capacitação

Núcleo Básico

➢Duração: 2 meses;

➢Temática: O jovem (auto-estima, 

protagonismo, principais problemas).



Núcleo específico

➢Duração: 4 meses

➢Temática:

▪O jovem como agente de transformação;

▪Ação comunitária nas áreas de saúde,  

cidadania e meio ambiente;



Papel do Orientador Social

Acompanhar as ações do jovem no dia a dia,

tanto na capacitação como na atuação

comunitária.



Financiamento dos serviços

➢ R$ 65,00 - Bolsa mensal para os Agentes 
Jovens;

➢ R$ 200,00 - Bolsa mensal para os 
Orientadores Sociais;

➢ R$ 10,33 - Hora-aula para os Instrutores              
(300 horas-aula).



Política para a Juventude



SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Esplanada dos Ministérios, Bloco “A”, 1º andar

Tel: (61) 315-1802 / 315-1633 - Fax: (61) 224-0324

E-mail: assistencia@df.previdenciasocial.gov.br

Internet: www.previdenciasocial.gov.br (link Assistência Social)

PARA MAIS INFORMAÇÕES...


