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  MENSAGEM DA GUARDA MIRIM DE FOZ DO IGUAÇU 
 
Caro(a) aprendiz, seja bem-vindo(a)!  
 
 

Caros (as)  

Gostaríamos de dar-lhes as boas vindas, por meio de nossos cursos 

podemos promover a formação técnica profissional de adolescentes da nossa 

cidade.  

Neste contexto estamos apresentando a você um material desenvolvido 

para que tenha sempre a mão as ferramentas de aprendizado e de consulta 

durante a sua rotina. 

 A disciplina apresenta-se como uma ferramenta cotidiana, tornando este 

material de grande importância para a atuação profissional nos diversos 

estabelecimentos. 

 Por isso nosso principal objetivo consiste em desenvolver e capacitar 

adolescentes para o mundo do trabalho e empreendedorismo, entendendo 

como sujeitos de direitos em desenvolvimento, dentro de um ambiente 

profissionalizante, pelo qual se possa executar as tarefas da vida profissional e 

pessoal com eficiência, eficácia e efetividade. 

 Esperamos que sua experiência de estudo seja a melhor possível para 

que consiga estudar e desenvolver as práticas necessárias para o 

melhoramento de sua carreira profissional. 

 

Bons estudos! 
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HISTÓRIA DA GUARDA MIRIM DE FOZ DO IGUAÇU 

Em 1974, o Presidente da República João Figueiredo nomeou para 

assumir o município de Foz do Iguaçu o Coronel Clóvis Cunha Vianna, que 

permaneceu no cargo por dez anos consecutivos, acompanhado pela primeira-

dama, a senhora Léa Leoni Vianna, que, preocupada com as questões sociais 

que se despontavam, buscou conhecer a cidade e deparou-se com crianças 

engraxando sapatos e dormindo na rua. 

Com o propósito de realizar algo, acolheu oito meninos que viviam sem 

amparo à sede da Associação de Proteção a Maternidade e a Infância - APMI, 

e a partir destes, surge a Guarda Mirim de Foz do Iguaçu, inaugurada em 26 de 

julho de 1977. Para estabelecer a associação criou-se uma estrutura 

administrativa composta por 18 (dezoito) membros da sociedade civil, 

denominada como Conselho Deliberativo. 

Inicialmente o ideal baseava-se no escotismo, ou seja, os adolescentes, 

apenas meninos, recebiam disciplina rígida, usavam fardas, realizavam 

treinamentos em acampamentos e obedeciam às patentes e a hierarquia 

militar. Nessa época não se exigia uma idade mínima para ingressar na 

organização. Inúmeras crianças adentravam com dez anos, e o direito de 

escolha não era respeitado, sendo estes obrigados a frequentar a Guarda 

Mirim por determinação dos pais. Após um período de treinamento em ordem 

unida firmava-se um convênio entre a Guarda Mirim e os estabelecimentos, e 

os atendidos eram encaminhados para o trabalho sem nenhuma garantia 

trabalhista ou previdenciária. 

Em 2001, a organização assinou um Termo de Ajuste de Conduta - TAC 

com o Ministério Público do Trabalho - MPT e implantou o Programa de 

Aprendizagem, tendo como missão promover a formação técnico-profissional 

de adolescentes de ambos os sexos e de diferentes classes sociais, na faixa 

etária de 14 a 18 anos, para o desenvolvimento de atividades profissionais de 

aprendizagem de forma a lidar com diferentes situações do mundo do trabalho, 
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em conformidade com os artigos 62 a 69 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, com a Lei nº 10.097/200 e artigo 227 da Constituição Federal. 

Pioneira na execução do Programa de Aprendizagem trabalhando na 

modalidade desde 2002, a Guarda Mirim já foi apresentada como caso de 

sucesso no Fórum de Aprendizagem do Paraná; no Fórum Interamericano de 

Filantropia Estratégica - FIFE, bem como serviu de exemplo inspirador à 

elaboração do Decreto 8.740 de 04 de maio de 2016 que criou a “Cota Social” 

com o projeto “Oficina de Música”; além disso: 

 Em 2017: recebeu o Selo SESI ODS em reconhecimento as suas 

práticas em prol dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável; foi case do 

livro “Aprendizagem Profissional e Direitos Humanos: o direito fundamental dos 

jovens à profissionalização” da Editora LTR; e ainda reformulou sua marca com 

o apoio voluntário da empresa Sitz por meio do Instituto GRPCOM; 

 Em 2018: foi eleita presidente do Conselho Estadual dos Direitos 

da Criança e do Adolescente do Paraná com mandato até 2019; e reconhecida 

pelo Instituto GRPCOM entre as melhores do Paraná em gestão estratégica, 

parcerias e relacionamento institucional, e avaliação e monitoramento de 

impacto, sendo que neste último ficou entre as três melhores do Estado; 

 Em 2019: convidada a fazer parte do “Informe Temático 

Aprendizagem Profissional: adolescência, identidade e trabalho” da Rede 

Marista de Solidariedade; reconhecida pelo jornal Gazeta do Povo pela matéria 

“Programa de aprendizagem profissional para jovens é exemplo de sucesso no 

Paraná”; e apresentada como case de sucesso durante o III Encontro de 

Magistrados da Infância e Juventude do Paraná. 

Durante sua existência a organização teve diversos projetos aprovados pelos 

fundos da criança e do adolescente em nível municipal e estadual, bem como 

em diversos editais de órgãos públicos como o Ministério da 

Cultura/FUNARTE, Ministério Público do Trabalho, Furnas Centrais Elétricas 

S.A. e Itaipu Binacional, e atendeu a aproximadamente 29 mil adolescentes em 

seus 43 anos. Entre seus formados existem empresários, gerentes de grandes 
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empresas, advogados, contadores, músicos, políticos, secretários, mestres, 

doutores, entre outros. Todas estas conquistas estão documentadas nos 

relatórios disponibilizados no portal de transparência da organização, 

disponível em: http://www.guardamirimfoz.org.br/transparencia/. 

PRINCÍPIOS, VALORES, MISSÃO E VISÃO DA GUARDA MIRIM DE FOZ DO 

IGUAÇU 
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                 UNIDADE I – DEFINIÇÕES  

 
     “Faça um bom trabalho. Você não tem que se preocupar com 

o dinheiro, ele vai cuidar de si mesmo. Basta fazer o seu melhor trabalho.” 

Walt Disney 

1.1. OBJETIVO 
 

 O principal objetivo deste material é trazer noções de mercado de 

trabalho e suas mais diversas oportunidades, em continuidade as aulas de 

economia.  

  

1.2. ECONOMIA 
 

Segundo Isidoro (2014), a lei da demanda diz que na média os 

consumidores vão comprar com mais frequência, produtos com preços mais 

acessíveis, nesse sentido o preço dos produtos afeta a demanda, obviamente 

que não somente os preços, é necessário estar atento ao tamanho da 

população e poder de compra desses possíveis consumidores, a forma de 

divulgação, dentro desse cenário nasce o que os pesquisadores chamam de 

preço controlado, “este preço controlado”, é formado pela relação de quanto 

maior a concorrência mais os preços tendem a ter equilíbrio, e na maioria das 

vezes os produtos ganham mais qualidades, a busca por fidelizar clientes faz 

com que produtores, indústria e vendedores estejam mais atentos aos gostos e 

exigência dos clientes. 

A economia está presente em tudo o que acontece no dia a dia das 

pessoas, das transações mais simples a grandes negociações, ter noção de 

economia, poderá resultar no sucesso do seu empreendimento, 

comportamento do consumidor está atrelado à economia, sabe-se que as 

necessidades da humanidade são infinitas, e por outro lado os mais variados 

recursos são escassos.  
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1.3. CONCEITO DE ECONOMIA 
 

Para Isidoro (2014), quando um indivíduo decide gastar ou economizar, 

ele está utilizando princípios de economia, de forma simples, ou 

matematicamente falando, não se pode alugar uma residência por R$2.500,00 

se você ganha R$1.500,00, a renda mensal deve ser distribuída em: alimento, 

moradia, transporte, saúde e lazer etc. 

 Os significados da palavra economia: hábito de gastar somente o 

necessário, atividade que gera dinheiro, economia ciência que estuda a 

atividade econômica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Aumente seu conhecimento: 

 A economia tem início na sua estrutura, no século XVIII, o homem por trás 

dessa façanha, é o escocês, Adam Smith entre, 1723 e 1790, ele defendia que 

as nações se desenvolviam em virtude da ação de indivíduos movidos 

principalmente por seus próprios interesses. Isidoro, 2014, pág. 15. 
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1.4.  Atividade para fixação 
 

 Faça uma análise da economia, como funciona o ciclo econômico: 

Para a economia girar é necessário que o dinheiro circule, para visualizar este 

processo poderá fazer uma dinâmica de grupo: 

 Pegue uma folha de papel e escreva nela o valor de R$10,00 

(simbolicamente); 

 Coloque seus amigos em circulo, (precisa ter mais de duas pessoas); 

 Numere as pessoas; 

 Simule o seguinte: 

o Faça de conta que a pessoa 01 deva R$ 10,00 para a pessoa 02, 

a pessoa 02 deve R$10,00 para a pessoa 03, a pessoa 03 deve 

R$10,00 para a pessoa 04, a pessoa 04 deve R$10,00 para a 

pessoa 05 e a pessoa 05 deve R$ 10,00 para a pessoa 01; 

o Pegue a folha de papel com o valor de R$10,00 registrado; 

o Em seguida a pessoa 01 paga a pessoa 02 com este papel, e 

assim sucessivamente, até o papel chegar a pessoa 01 

novamente. 

 O circulo fechou – você perceberá que a mesma nota saiu de sua mão, 

passou pelas mãos das outras pessoas, cada um pagando sua divida, e 

mesmo assim o papel voltou para suas mãos. 

 Isto é o funcionamento do ciclo econômico. 
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                 UNIDADE II – EMPREGABILIDADE 

 

2.1. CONCEITO 
  

 Segundo Barduchi (2010), para a empregabilidade é preciso estar 

atento às tendências de mercado e estar preparado para enfrentá-las, de forma 

a trazer resultado.  

 Para manter-se atualizado das tendências de mercado, uma das 

ferramentas poderosa nesse quesito é o network (rede de contato), feito de 

forma bem estruturada pode auxiliar o indivíduo a chegar muito longe na “vida 

profissional”, ela é uma ótima fonte de informação das tendências de mercado.    

 A capacidade de empregabilidade é aumentada na vida de um 

profissional, a empresa corre risco de perdê-lo para concorrência, muitas 

organizações usam dessa desculpa para não investir em seus colaboradores, 

mas o grande motivos dos funcionários saírem de seus empregos não é por 

que, estão capacitados, e sim por uma série de situações que causam 

desmotivação, e acabam por procurar algo melhor. Embora sabemos que tais 

organizações que assim pensam, podem perder a qualidade de seus serviços 

por não investirem em mão de obra.  

Avalie sua empregabilidade abaixo estão 7 (sete) questões, que poderão 

ajuda-lo a nortear a sua vida profissional: 

1. Como está sua formação perante sua atividade? 

2. Qual sua experiência de mercado? 

3. Esse seu segmento está em evidência no mercado? 

4. Suas competências sejam elas: específica ou gerais, como estão, e quais 

são? 

5. Você possui network, (rede de contatos), você tem uma boa network? 

6. Tem cuidado com sua aparência e postura? 

7. Diante de novos cenários, como é sua adaptabilidade?  
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2.2. TRABALHO 
 

 Segundo Barduchi (2010), muitos interpretam trabalho como sendo  

empregos muito embora os dois não são sinônimos: 

 

 Trabalho está na vida do homem desde o início de sua existência, até por 

uma necessidade de sobrevivência e perpetuação da espécie. Quando o 

homem começou a caçar e a buscar alimentos, construir suas tendas etc., 

ele já estava trabalhando, portanto trabalho e emprego são antagônicos. 

 

 Emprego está conectado a uma relação com uma ou mais pessoas, onde 

temos um elaborando e organizando essas ações, e outro executando. 

Quando falamos de emprego, logo vem em mente a figura do empregador, 

que por sua vez contrata um empregado para executar um projeto etc. 

 

 O empregador é aquele que detém os recursos financeiros, a ideia, a 

tecnologia, em alguns casos o conhecimento, já o empregado é aquele que 

foi contratado pelo empregador (empresário), o qual detém o conhecimento 

pelo menos de parte do projeto e habilidade para executar tais atividades.    
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                 UNIDADE III – CURRÍCULO  

 

3.1. ORGANIZAÇÃO PESSOAL 
 

 Silva (2016), seu currículo é o seu cartão de visita, ele deve estar 

sempre atualizado, com ele você pode evidenciar sua capacidade 

desempenhada nas demais organizações em que trabalhou e também 

especificar suas qualificações e grau de instrução. A priori como está seu 

currículo? O modelo que adotou é eficiente? As informações estão expostas de 

forma objetiva e clara? Já parou para pensar o que estão vendo em seu 

currículo? Já pediu para um especialista ler seu currículo? Pense nessas 

perguntas com muita atenção. 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

O Currículo Vitae - CV em sua maioria é dividido em seções, veja a 

seguir o modelo mais utilizado (padrão), para desenvolver seu CV da forma e 

ter sucesso na sua próxima entrevista. 

 Dados pessoais (nome, idade, endereço, forma de contato; 

 Objetivos, (aqui é seu pretendido); 

 Formação: grau de instrução (sempre a última); 

 Experiência profissional; 

 Competência. 

 

         Costuma-se usar o termo em latim para denominar, esse tipo de currículo, 

curriculum vitae, mas aqui podemos chamá-lo de “currículo da vida” ou 

simplesmente, CV. Ou seja, um relatório geral que traz informações sobre: as 

qualificações, as experiências, os conhecimentos, as habilidades e as 

competências de uma pessoa. Silva 2016 pág. 57. 
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Para Silva (2016), a ordem do CV pode ser alterada, menos os dados 

pessoais, que sempre devem vir por primeiro, outro detalhe importante é que o 

CV não seja mais de 2 (duas) páginas isso o torna cansativo para o leitor, mais 

veja se está conseguindo transmitir as informações referente seu perfil de 

forma abrangente. 

    

3.2. MODELO DE CURRICULO VITA - SIMPLES 
  

JOÃO MANOEL MACHADO DE OLIVEIRA 

Brasileiro, 20 anos, solteiro 

Rua das Amoreiras, 1190 - apto 16 - Foz do Iguaçu Paraná 

Telefone: 9 9987-0000  

E-mail: mon@gmail.com 

OBJETIVO: Gerente financeiro 

ESCOLARIDADE 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Administração de Empresas - Graduação - 2010 

IDIOMA 

Inglês (fluente) 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Pereira e Machado LTDA. 12/2018 até o momento  

Empresa no segmento de autopeças, atuando no momento em 4 países da América do Sul (Brasil, 
Argentina, Venezuela e Chile). 

Atuei nos seguintes cargos: 

Responsável pelo setor financeiro; 

Análise de planilha financeira apoio a diretoria nas tomadas de decisões; 

Fechamento de câmbio; 

Controle contas a pagar e a receber; 

Orçamento por setor de custo; 

Relatórios gerenciais. 
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Principais realizações: 

Implantação de sistema integrado na parte financeira entre filiais; 

Acompanhamento com a equipe de auditoria interna nas filiais. 

 

HABILIDADES 

Facilidade em trabalhar com números; 

Planejamento fiscal; 

Conhecimento cenário econômico 

Perfil analítico 

Fonte: Chiavenato (2013, pág. 105). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

.  
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3.1. MODELO DE CURRICULO VITA - FUNCIONAL 
 

 JOÃO MANOEL MACHADO DE OLIVEIRA 

Brasileiro, 20 anos, solteiro 

Rua das Amoreiras, 1190 - apto 16 - Foz do Iguaçu Paraná 

Telefone: 9 9987-0000  

E-mail: mon@gmail.com 

OBJETIVO: Gerente Comercial 

RESUMO DAS QUALIFICAÇÕES 

● Conhecimento aprofundado, em gestão comercial, em empresas como Apolo no Paraguai 
●  Trabalho em campo com equipe de vendas, com mais de 50 funcionários; 
● Abertura de mercado como novos produtos; 

 

IDIOMA 

Inglês (fluente) 

ESCOLARIDADE 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Administração de Empresas - Graduação - 2010 

Fonte: Chiavenato (2013, pág. 105). 
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                 UNIDADE IV – ENTREVISTA 

 

 Segundo Egrafonte (2013), a apresentação pessoal é muito importante 

para o processo decisivo na hora da contratação, portanto, logo após vencer a 

primeira etapa, que é conseguir que, ao leiam seu currículo, depois agendar 

uma entrevista, nesse momento que funciona o Marketing Pessoal, ele precisa 

marcante: 

 

 Sorrir é fundamental, “sorriso abre portas”; 

 Ao apresentar-se diga claramente seu nome, e mostre nesse momento a 

satisfação de estar ali para ser entrevistado; 

 Aperte de forma firme a mão do entrevistador e olhe nos olhos; 

 A primeira coisa que deve fazer é memorizar o nome do entrevistador, 

(obs. busque informações relevantes da organização isso vai dar ao 

entrevistador que você realmente está tratando com seriedade essa 

oportunidade); 

 Não fale de fatos negativos e problemas pessoais; 

 Ouça cada item da fala do entrevistador com muita atenção; 

 Direcione a suas palavras durante a entrevista para o mais formal 

possível; 

 Existem palavras de ordem, tais como: por gentileza, obrigado, com 

licença, Sr, etc.; 

 Quando terminar a entrevista, diga que ficará aguardando um retorno, 

positivo ou negativo. 
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