SEJA VOLUNTÁRIO, PARTICIPE!
O Meu Primeiro Negócio é um programa com foco em jovens estudantes do Ensino Médio e propõe uma experiência
prática em economia e negócios por meio da criação e operacionalização de uma empresa estudantil.

Qual o papel do voluntário?
 O grupo de voluntários é composto em média de 5 pessoas por Miniempresa, sendo divididos nas áreas de produção, marketing, finanças, RH e diretoria geral.
 Cada grupo de voluntários é responsável por atuar em uma escola, presencialmente, por 12 semanas. O encontro é semanal com duração de 3h30min no
contra turno escolar, de acordo com a disponibilidade do voluntário.
 Os voluntários receberão um treinamento sobre o programa e serão acompanhados durante as 12 semanas por um agente local e/ou por um professor
responsável.
 Os voluntários são peça chave para o sucesso do programa, sendo responsáveis por:
• Orientar os estudantes a criar e operacionalizar a Miniempresa.
• Agir como mediador para garantir o bom relacionamento da equipe.
• Compartilhar sua experiência profissional com os jovens, visando seu aprendizado.

Os requisitos para ser voluntário (a) do programa são:
 Ter mais que 18 anos completos até a data de divulgação dos voluntários participantes do programa.
 Ter experiências profissionais e/ou acadêmicas preferencialmente correlacionadas às seguintes áreas de atuação: finanças, negócios, marketing, recursos
humanos e produção.
 Identificar-se com iniciativas empreendedoras e com os objetivos do Programa Meu Primeiro Negócio.
 Habilidade para trabalhar com adolescentes e jovens em diferentes ambientes sociais.
Você que nunca viveu a experiência de ser voluntário experimente, tornando-se voluntário (a) do Meu Primeiro Negócio. É bonita esta tarefa de mostrar aos
jovens a importância de estudar, descobrir seus sonhos, seu potencial e formá-los com educação empreendedora para encarar os desafios para a construção do
seu futuro.
O voluntário é um doador de tempo, de conhecimento e de história de vida! Seja um voluntário, participe!!!

