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BEM-VINDO AO PROGRAMA DE
SOCIOAPRENDIZAGEM DO ESPRO!

Este Guia de Convivência foi elaborado pensando em você, #jovemespro.
Contém os principais procedimentos do Programa de Aprendizagem e tem
como objetivo esclarecer pontos importantes.
Aproveite ao máximo esse período de desenvolvimento oferecido pelo Espro,
ele será determinante para o sucesso em sua vida proﬁssional e pessoal.
Leia atentamente todas as informações apresentadas neste guia. Se alguma
dúvida persistir, entre em contato com um de nossos canais de atendimento,
disponibilizados ao ﬁnal do documento.

Espro - Ensino Social Proﬁssionalizante
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O que é o Espro?
O Espro (Ensino Social Proﬁssionalizante) é uma instituição beneﬁcente e
ﬁlantrópica, de Assistência Social, que promove o desenvolvimento e a
integração social do adolescente e do jovem, sua família e comunidade por
meio de capacitação, mediação de acesso e integração ao mundo do trabalho.
Conheça o Espro!

Por que ser jovem aprendiz?
O Programa de Aprendizagem do Espro é uma porta de entrada para jovens ao
mundo do trabalho. É por meio de entidades como o Espro que pessoas de 14
a 24 anos* têm a oportunidade de exercer uma atividade proﬁssional com
segurança, sem medo de errar e com seus direitos trabalhistas garantidos.
A contratação do aprendiz é sempre assegurada por contrato de trabalho
especial, ajustado por escrito e por prazo determinado, conforme a Lei nº
10.097/2000 que rege a Aprendizagem.
A duração do contrato dependerá do Programa de Aprendizagem em que o
aprendiz for inserido. Da mesma forma, a duração da jornada diária de trabalho
é estabelecida pela Lei de Aprendizagem e está especiﬁcada em contrato.
Durante o Programa, o jovem aprendiz desenvolve atividades teóricas em um
dos polos ou ﬁliais do Espro, ou mesmo à distância (EAD), nos casos em que o
curso é assim ofertado, e atividades práticas em uma unidade da empresa
parceira. A carga horária varia de acordo com o contrato.

É importante que você, jovem
aprendiz, compreenda que as
atividades teóricas e práticas,
juntas, somam sua carga horária
total de trabalho, portanto, faltas
só são abonadas com justiﬁcativa.

#Prestatenção
Jovem aprendiz, ﬁque atento ao seu contrato
de admissão. Nele devem constar:
Data da admissão
Remuneração
Horário de trabalho
Cargo/CBO (Código Brasileiro de Ocupações)
Descrição das atividades
Nome e número do curso de aprendizagem
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* Pessoas com deﬁciência não têm limitação de idade para ingressar no programa.

Dados da empresa que cumpre a cota de aprendizagem
As informações do contrato de aprendizagem são atualizadas na CTPS Digital
após 48 horas da data de admissão.
A CTPS Digital e seu acesso dependem de habilitação no aplicativo ou página
web,
conforme
descrito
no
passo
a
passo
do
site:
<https://empregabrasil.mte.gov.br/carteira-de-trabalho-digital/>.
O link <https://empregabrasil.mte.gov.br/duvidas-frequentes-ctps-digital/>
apresenta respostas a dúvidas frequentes relacionadas ao uso da CTPS
Digital.

O salário mensal é pago no último dia útil do mês, mediante depósito em conta
em nome do aprendiz. A abertura de conta corrente é obrigatória no banco
indicado pelo Espro, em até 15 dias após a admissão. Uma alternativa à conta
corrente é a Ordem de Pagamento (OP). Nesse caso, o aprendiz pode se dirigir
à qualquer agência bancária do Itaú, com RG e CPF originais, e retirar o salário.
Além do salário, o aprendiz tem direito a:
13º salário
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Vale-transporte
Férias
Afastamento previdenciário
Para saber quais outros benefícios você tem direito, é importante que você
conheça seu tipo de vínculo empregatício. No Espro, os aprendizes podem ter
vínculo diretamente com a empresa parceira ou vínculo pelo Espro. Para saber
qual é o seu, consulte seu contrato de aprendizagem.
Aprendizes com vínculo pela empresa parceira: o contrato do Aprendiz é com
a empresa parceira, sendo o Espro responsável em garantir a atividade teórica
e a aplicação de todas as ferramentas de acompanhamento. A parte contratual
e pagamentos de benefícios são de responsabilidade da empresa parceira. No
caso de dúvidas de Benefícios e questões contratuais, procure por
atendimento pelo gestor ou responsável pelo programa, na empresa parceira
em que você realiza a atividade prática.
Aprendizes com Vínculo empregatício pelo Espro: o contrato do Aprendiz é
com o Espro, apesar da realização das atividades ser na empresa parceira.
Neste caso, o Espro é responsável em garantir a Atividade Teórica, a aplicação
de todas as ferramentas de acompanhamento e pagamentos de salários e
benefícios.

05

Em caso de dúvidas, baixe o documento “Orientações de Departamento
Pessoal” para ver detalhes sobre esses e outros itens relacionados ao seu
contrato de trabalho, benefícios e procedimentos.

O que faz um jovem aprendiz?
O Programa de Aprendizagem é um caminho para a capacitação e para o
ingresso no mundo do trabalho, ao jovem que busca uma
primeira oportunidade.
A Lei da Aprendizagem determina que empresas de médio a grande
porte tenham de 5 a 15% de seu quadro de funcionários composto por
jovens aprendizes, em aprendizagem e/ou estágio, de modo que eles
atendam a demandas de alguma função dentro da empresa.
O aprendiz cumpre uma carga horária de treinamentos teóricos somados
a atividades práticas (o trabalho na empresa propriamente dito), em
conformidade com matrizes curriculares devidamente cadastradas e
aprovadas pelo Ministério da Economia (antigo Ministério do Trabalho e
Emprego).

Nenhum aprendiz pode:
Realizar hora extra
Compensar ou realizar banco de horas (artigo 432 da CLT)
Substituir atividade teórica por atividade prática
Caso algum desses itens seja solicitado, comunique imediatamente o setor de
acompanhamento do Espro.
Os feriados no Espro seguem o calendário oﬁcial. No caso dos municipais,
deve-se seguir o calendário do município em que a atividade acontece.
Caso o jovem precise se ausentar do treinamento por razões médicas, é
necessário apresentar justiﬁcativa. Em caso de dúvidas, consulte o Documento
de Admissão.
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O jovem aprendiz e suas atividades
Jovem Aprendiz, você está prestes a iniciar sua jornada de desenvolvimento no
mundo do trabalho. O grande responsável pelo seu sucesso é você!
Todo colaborador, em uma empresa, independentemente do tipo de contrato
ou do vínculo empregatício, deve seguir algumas regras de convivência para
tornar o ambiente harmonioso e bacana. Entre essas regras podemos citar
gentileza, respeito, comprometimento, ética e transparência.
Como #jovemespro, você deve conhecer alguns de seus direitos e deveres de
maneira mais detalhada:

Direitos
Usufruir de um ambiente de aprendizagem apropriado e incentivador, livre
de discriminação, constrangimentos ou intolerância, tanto na modalidade
presencial quanto no EAD.
Receber informações sobre atividades e projetos disponíveis.
Ter garantida a conﬁdencialidade de suas informações de caráter pessoal,
salvo em atendimento a requerimento de órgãos oﬁciais.
Ser tratado de forma justa e cordial por todos, sendo assegurado a estar
acompanhado, quando menor, por seus pais ou responsáveis em reuniões
que tratem de seus interesses, ou em procedimentos administrativos que
poderão incorrer em tomada de decisões disciplinares.

Deveres
Participar das atividades referentes ao Programa de Aprendizagem, regular
e pontualmente, inclusive na modalidade EAD.
Zelar por livros e demais materiais de uso pessoal ou comum, assim como
pelas salas, equipamentos e ediﬁcações, ajudando na preservação desses
itens e espaço.
Utilizar os recursos e ferramentas do Espro para Ensino a Distância (EAD)
com discernimento e somente para os ﬁns propostos.
Compartilhar com instrutores, supervisores ou coordenadores informações
sobre questões que possam colocar em risco a saúde, segurança e
bem-estar das pessoas na instituição.
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Ser respeitoso e cortês com todos, independentemente de idade, gênero,
raça, cor, credo, religião, origem social, nacionalidade, condição física ou
emocional, deﬁciências, estado civil, orientação sexual ou crenças políticas.
Manter pais ou responsáveis legais informados sobre assuntos relativos ao
Programa de Aprendizagem, sobretudo sobre progresso na sua formação,
eventos sociais e educativos previstos ou em andamento, assegurando que
recebam comunicações encaminhadas pela equipe do Espro, devolvendo a
quem for demandado em tempo hábil e com a devida ciência, sempre que
for o caso.
Manter informações de cadastro sempre atualizadas.
Comparecer quando convocado pelas áreas.
No caso dos aprendizes que possuem vínculo
empregatício com o Espro, entregar pontualmente
folha de ponto, devidamente preenchida (sem
rasuras) e assinada pelo gestor e por você.
(https://youtu.be/-hGsTssPrYU)
Há, ainda, algumas condutas que podem acarretar medidas disciplinares:
Não cumprir com os deveres e obrigações legais e contratuais.
Sair das dependências da atividade teórica, ou circular em local restrito a
colaboradores sem prévia justiﬁcativa ou autorização.
Comportar-se de maneira inadequada e desrespeitosa no ambiente
virtual de aprendizagem, no caso de cursos ofertados na modalidade
EAD. Lembre-se: toda atividade realizada no ambiente virtual de
aprendizagem ﬁca registrada.
Falar alto, correr e sentar no chão nos corredores da instituição.
Utilizar, sem a devida autorização, computadores, telefones ou outros
equipamentos e dispositivos eletrônicos.
Perturbar o desenvolvimento das atividades e utilizar, em salas de
atividades teóricas ou demais ambientes de aprendizagem,
equipamentos ou dispositivos eletrônicos como telefones celulares,
smartphones, jogos portáteis, tocadores de música, tablets, instrumentos
musicais ou outros dispositivos de comunicação e entretenimento.
Desrespeitar, desacatar ou afrontar gestores, colegas, instrutores ou
colaboradores do Espro, inclusive em ambiente virtual de
aprendizagem.
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Portar e/ou usar substâncias nocivas à saúde e convivência social, nas
dependências do Espro.
Exibir ou distribuir textos, literatura ou materiais difamatórios ou
preconceituosos, incluindo a exibição dos referidos materiais na internet.
Desobedecer a normas e regras de utilização de espaços físicos em que o
Espro ou empresa parceira estiverem alocados.
Daniﬁcar ou adulterar registros e documentos.
Fraudar processos de avaliação.
Daniﬁcar ou destruir equipamentos, materiais ou instalações do Espro.
Apropriar-se de objetos que pertencem a outra pessoa, sem a devida
autorização.
Portar, facilitar o ingresso ou utilizar qualquer tipo de arma, ainda que não
seja de fogo, no recinto.
Vender qualquer tipo de produto dentro do ambiente de aprendizagem
teórica.
Abandonar o ambiente virtual de aprendizagem, sem comunicação prévia
ao instrutor e/ou analista de acompanhamento e, principalmente, sem
justiﬁcativa.
Para aplicar as sanções disciplinares, a equipe do Espro adotará os seguintes
procedimentos, em conformidade com a gravidade ou reincidência do
ocorrido:
Advertência verbal: aplicada pelo instrutor, em sala de atividade teórica.
Advertência: registro de ocorrência de um comportamento inadequado,
sempre com assinatura do aprendiz e aplicação de orientação proﬁssional por
parte do proﬁssional de acompanhamento do Espro.
Orientação proﬁssional: a orientação proﬁssional pode ser solicitada pelo
gestor do aprendiz na atividade prática, bem como pelo instrutor da atividade
teórica. A ação visa orientar o jovem em sua prática e no comportamento
proﬁssional. O aprendiz também pode solicitar orientação proﬁssional para
apoio com relação à sua postura e ao relacionamento com o gestor. É
importante saber que, após a orientação proﬁssional, o jovem será
acompanhado para monitoramento da situação apresentada.
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#Dica
Ficar apreensivo no primeiro emprego é muito comum. Assista a um vídeo
que traz dicas de como se comportar e de como construir uma boa imagem
pessoal no ambiente de trabalho

Conduta com vestuário (Dress Code)
Todo #jovemespro recebe, ao ingressar no Programa de Aprendizagem, uma
camiseta do Espro. É obrigatório o uso dessa camiseta nos treinamentos
teóricos, quando acontecerem presencialmente nos polos. Nas atividades
práticas, é importante que você se atente à cultura do local em que você
trabalha e siga o manual de conduta e vestimenta da própria empresa.
Lembre-se: o modo como você cuida da sua imagem pessoal reﬂete seu
proﬁssionalismo.
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Acompanhamento do aprendiz
O Desenvolvimento Social (DS) é responsável pelo acompanhamento
socioproﬁssional do aprendiz nas atividades práticas e teóricas.
Trabalho desenvolvido pelo
Desenvolvimento social

Acompanhamento

Orientação e aplicação

Atividades Práticas
Progressão proﬁssional do
adolescente e do jovem

Atividades Teóricas

Assiduidade

Comportamentos que inﬂuenciam
na inclusão proﬁssional

Pontualidade

Assiduidade
Pontualidade
Relacionamento com o gestor
Desempenho geral

Medidas disciplinares
pautadas nos aspectos
legais do Programa de
Aprendizagem

Faz parte, também, das atividades do DS apoiar o aprendiz no seu contexto de
convivência familiar e comunitária. São realizados encontros com familiares a
ﬁm de apoiar e viabilizar o fortalecimento dos vínculos. Isso facilita a
identiﬁcação de suas necessidades e potencialidades dentro da perspectiva
familiar, com orientações que contribuam para o enfrentamento das situações
de vulnerabilidade vivenciadas. Os aprendizes também recebem apoio, em
situações de fragilidade, pelo(a) instrutor(a) ou gestor(a).
As assistentes sociais e psicólogas sociais do Espro poderão realizar visita
domiciliar com aviso prévio, com o objetivo de prevenir a presença ou o
agravamento das vulnerabilidades, situações de risco pessoal, social e/ou
violação de direitos. Há também atendimento por livre demanda, sempre que
necessário, a ﬁm de orientar melhor a família em suas necessidades.
Visita técnica
A equipe de acompanhamento do Espro, ligada ao DS, fará visitas periódicas ao
ambiente de atividades práticas dos aprendizes, de acordo com necessidades
detectadas. Durante a visita técnica o gestor será entrevistado para veriﬁcação
de desempenho, assiduidade, frequência, adaptação e comportamento do
aprendiz em ambiente de atividade prática.
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Acompanhamento do #jovemespro na oferta EAD
No Programa de Aprendizagem ofertado na modalidade de Ensino a Distância,
o Espro disponibiliza um(a) analista de acompanhamento via chat na etapa
inicial dos cursos, que auxilia o instrutor na recepção dos jovens
recém-chegados.
dúvidas e ambientar-se nas plataformas em que acontece seu curso.
Em caso de dúvida, contate o(a) analista, o(a) instrutor(a) ou um dos canais de
comunicação do Espro.
Manual de Conduta

forma íntegra. O Manual de Conduta é um documento que descreve
qual o Espro se relaciona, direta ou indiretamente (adolescentes e jovens,
parceiros, fornecedores, terceiros e voluntários). Além disso, reúne os
todo.
Todos os colaboradores e aprendizes do Espro devem ler e dar ciência do
Manual de Conduta. Para tanto, acesse o documento aqui.

#Prestatenção

Não perca o prazo de entrega dos comprovantes escolares, pois isso pode acarretar medidas
disciplinares.
Periodicamente, os aprendizes matriculados no Ensino Fundamental ou Médio deverão
apresentar comprovante de frequência e rendimento da escola regular.
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Como o aprendiz é avaliado?
O desempenho do jovem é avaliado continuamente pelo instrutor em todas as
atividades teóricas desenvolvidas durante o Programa de Aprendizagem. Além
disso, são realizadas avaliações trimestrais de conteúdos técnicos, previamente
agendadas conforme calendário.
Certiﬁcação
O aproveitamento do aprendiz é mensurado pela média simples das avaliações,
juntamente com a frequência no Programa de Aprendizagem. Somente os
jovens que tiverem no mínimo 75% de frequência na atividade teórica
receberão certiﬁcação.
Os aprendizes que não alcançarem o aproveitamento mínimo necessário ou
não concluírem o Programa de Aprendizagem receberão uma declaração de
participação.
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Canal do Aprendiz
O Espro disponibiliza um canal exclusivo com todas as informações que o
Jovem Aprendiz precisa ter para desenvolver suas atividades e tirar dúvidas
que possam surgir.
No Canal do Aprendiz (<https://aprendiz.espro.org.br/login>), utilizando login
e senha, você tem acesso à sua folha de ponto, holerite, dados cadastrais,
boletim, download de formulários (entre eles solicitação de benefícios),
protocolos de folha de ponto e comprovantes de entrega de documentos e
calendários.

Assista um tutorial de como acessar o Canal.

EAD Espro

Canal do Aprendiz

Tutorial

Desde 2018, atendendo ao disposto na Lei do Programa de Aprendizagem,
especiﬁcamente à Portaria 723/2012, o Espro oferta cursos na modalidade de
Ensino a Distância (EAD).
Por meio da plataforma Moodle e com o apoio de outras ferramentas digitais,
como o Google Classroom, os treinamentos teóricos são desenvolvidos de
maneira síncrona, em horário pré-determinado e disponibilizados no calendário
do jovem.
É muito importante que você, aprendiz, esteja atento ao seu horário de
treinamento e participe das atividades propostas pelo instrutor. Todas as
atividades e entregas devem ser realizadas dentro da carga horária prevista
para o treinamento.
Além disso, é fundamental que você leia, compreenda e dê ciência no
documento voltado às boas práticas de compartilhamento de dados e
comportamento on-line.
O não cumprimento das obrigatoriedades pode acarretar sanções ao aprendiz,
previstas em lei.
No caso de dúvidas, entre em contato com o Suporte EAD Espro.
(suporte.ead@espro.org.br)
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E se você precisar falar com a gente?
contato com você e seus responsáveis legais:
Comunicados gerais
Oﬁcinas de convivência
Reuniões individuais com o aprendiz ou com o responsável legal (mediante
convocação)
Além disso, quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas por meio de contato
com os canais de relacionamento Espro.
Central de Atendimentos Espro: canal direcionado a todos os públicos
atendidos (meio eletrônico, presencial ou telefônico).
Horário de Funcionamento: segunda à sexta-feira, das 8h30 às 17h30,
presencial,
pelo
telefone
(11)
2504-1174
ou
pelo
e-mail
aprendiz@espro.org.br. Exceto feriados.

depoimentos, de maneira proﬁssional e sigilosa, de condutas que estão em
desacordo com o Manual de Conduta*. Todo relato pode ser feito de maneira
anônima.
Se preferir, entre em contato pelo telefone: 0800-580-4202

#jovemespro, aproveite seu tempo aqui no Espro para
desenvolver ainda mais o seu potencial!
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