
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Transição de Assessoria de Programas para a Juventude 

 

INTRODUÇÃO 

A Assessoria de Programas para Juventude é responsável por promover políticas públicas 

voltadas ao jovem. A lei nº 12.852 da Constituição Federal considera que a juventude é entre 

15 e 29 anos de idade. A partir disso, esta assessoria busca contemplar todos os direitos da 

juventude joseense através de atividades e eventos que promovam o protagonismo jovem, 

desde a qualificação para o primeiro emprego até eventos culturais que descentralizam os 

serviços da prefeitura e o entretenimento.  

Um programa tão inclusivo não poderia deixar de ser notado. Em 2020, o Conexão Juventude 

foi o vencedor, no estado de São Paulo, do 1º Prêmio de Inovação em Políticas Públicas de 

Juventude, instituído pela Secretaria Nacional da Juventude, órgão do Ministério da Mulher, da 

Família e dos Direitos Humanos. Considerados os municípios do país com mais de 500 mil 

habitantes, São José ficou em segundo lugar, e em primeiro na Região Sudeste. 

Outro programa de largo alcance, criado em 2019, foi o Cidade Cidadã, que aproxima as 

políticas públicas municipais dos estudantes de ensino médio da rede estadual de ensino. 

Quatro escolas já participaram. 

Também não faltaram música de qualidade, ritmos jovens e lazer garantido nas 59 edições do 

Quinta da Juventude, que atraíram 7.510 pessoas. Ao mesmo tempo, a cultura do 

empreendedorismo e da inclusão tiveram espaço importante com atividades como o 

Inspirando São José, Ação Jovem Acessível, Primeira Chance e parceria com a Fundação Casa. 

 

EQUIPE 

Atualmente, a assessoria conta com 02 (dois) servidores municipais e 01 (um) estagiário via 

CIEE. São eles os responsáveis pela criação e planejamento de atividades e eventos que 

impactam a vida dos jovens de janeiro a dezembro. 

Além disso, em cada evento ou atividade realizada por essa assessoria, estão os colaboradores 

externos, sendo empresas contratadas e pessoas credenciadas.  

O credenciamento de pessoas físicas é feito em geral no final do ano, por prazo de 24 meses, 

através de Edital público de credenciamento, onde exigimos documentação que atestem sua 

capacidade e qualificação em alguns casos, bem como, que estão aptos a desenvolverem um 

serviço de qualidade representando o poder público.  

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS E SERVIÇOS 

A realização dos programas se dá com contratação de empresas terceirizadas para execução 

deles, onde o programa Conexão Juventude SJC é o maior responsável por essa demanda.  

A contratação de empresas, se dá através de um saldo orçamentário que está disponível à 

assessoria e devidamente justificado para prestação de serviços. Os pedidos de compras são 

planejados e solicitados de acordo com a demanda de execução de cada programa. 



PRINCIPAIS PROGRAMAS E ATIVIDADES 

1. CONEXÃO JUVENTUDE SJC  

LEI nº 9.990, de 23 de Agosto de 2019 

O programa Conexão Juventude se deu início em 2017, com o objetivo de aproximar a 

prefeitura e seus serviços da juventude da cidade, descentralizando os serviços e atividades, 

levando a todas as regiões da cidade e logo, facilitando o acesso.  

Nele ocorreram exposições, oficinas e apresentações de músicas, esportes e lazer de todos os 

tipos e gostos, além da oferta de serviços da Prefeitura. Com muita diversão, shows musicais e 

serviços para esse segmento, em 51 edições, foram atendidas mais de 142 mil pessoas. E o 

melhor, em todas as regiões do município, sem deixar nenhuma de fora. 

Os serviços da prefeitura são solicitados via MEMORANDO para cada edição que ocorre 

geralmente a cada 15 dias. Estão atrelados ao programa a SEQV, SEMOB, SIDE, SS, SASC, SAJ, 

SEPAC, URBAM, FUNDHAS.  

Com o apoio e através de um OFÍCIO, o Conselho Tutelar é notificado em cada edição.  

A equipe é composta pelos credenciados da assessoria, sendo eles previamente selecionados e 

abordam todo tipo de função necessária para qualidade máxima do evento. Em média são 

selecionados 8 credenciados. 

As empresas que colaboram com o evento são responsáveis principalmente pela parte 

estrutural e o serviço sempre acompanhado pela assessoria. São responsáveis pela montagem 

de estruturas e tendas, aparelhagem de som, brinquedos infláveis, algodão doce e pipoca.  

Também contribuem para o evento grupos que promovem a cultura: música, dança, capoeira, 

hip-hop, street dance etc.  

O custo médio de realização é R$ 27.500,0, lembrando que existem edições maiores realizadas 

no fim de cada semestre no Centro da Juventude. Este valor está diluído na contratação da 

equipe de apoio, grupos de arte e cultura, infraestrutura, brinquedos e alimentos.  

 

2. INSPIRANDO SÃO JOSÉ  
 

Também criado em 2017, o programa tem como objetivo levar inspiração e motivação para o 

público jovem com temas como superação, valorização, empreendedorismo, protagonismo, 

liderança, entre outros. Em seu primeiro ano, no Teatro Municipal, foram realizadas duas 

palestras, com Alessandro Peterson e o publicitário Mario Celso Stéfano do Prado. 

Em 2018, no Centro da Juventude, região sul, no final de novembro, aconteceram as palestras 

do rapper Rashid (dia 23) e do músico Evandro Fióti (29).  

Em 2019, na terceira edição do programa, cerca de 500 pessoas lotaram o Teatro Municipal, 

na região central, para se emocionar com o ex-nadador Gustavo Borges, ganhador de quatro 

medalhas olímpicas, que apresentou a palestra motivacional Atitude de Campeão.  

Com os palestrantes, foram utilizados alguns critérios para seleção. Estes foram baseados 

principalmente do objetivo do programa e o no potencial de impacto e inspiração nos jovens.  

O custo do programa se baseou na contratação dos palestrantes, uma vez que toda 

infraestrutura já fazia parte dos bens da prefeitura. Sendo assim, o custo médio foi de R$ 

6.200,00.  

 



3. CIDADE CIDADÃ 
 

O programa Cidade Cidadã foi um grande sucesso, reunindo estudantes da rede estadual de 

ensino de São José dos Campos. A atividade foi criada em 2019 para levar informação e 

serviços úteis para jovens que estão cursando o ensino médio. Cerca de 2.700 pessoas foram 

alcançadas. 

A primeira edição do Cidade Cidadã foi realizada em quatro escolas estaduais do município, 

entre junho e novembro de 2019. Foram atendidas as escolas Lourdes Maria de Camargo, no 

Jardim Imperial (região sul); Yoshiya Takaoka, na Vila Paiva (região norte), Valmar Lourenço 

Santiago, no Campos de São José (região leste) e Estevam Ferri (região central). 

O programa teve três módulos distintos. O primeiro, de serviços, levou o PAT (Posto de 

Atendimento ao Trabalhador) até as escolas, fornecendo carteiras de trabalho para os 

estudantes interessados; o Ciee cadastrou interessados em estágios e no programa Jovem 

Aprendiz; e a startup joseense Jobis divulgou seu serviço gratuito de perfis para vagas de 

emprego. 

O segundo módulo constou de um bate-papo descontraído sobre temas atuais. Equipes da 

Prefeitura e de instituições convidadas levaram às escolas assuntos relacionados à juventude, 

como drogas, suicídio, segurança no trânsito, consciência digital, gravidez precoce, entre 

outros. 

No terceiro módulo, o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) levou professores e 

estudantes das quatro escolas para conhecer a estrutura do instituto e, a partir daí, elaborar o 

georreferenciamento dos equipamentos públicos existentes no entorno de suas unidades. 

Com as imagens de satélite de sua região, os estudantes escolheram as demandas prioritárias 

de novos equipamentos públicos para a comunidade. 

No dia 18 de novembro, os grupos de estudantes das quatro escolas participaram do 

encerramento do programa. A atividade foi realizada na Câmara Municipal. Eles apresentaram 

um mapa com a localização e condições de uso dos equipamentos públicos localizados em um 

raio de aproximadamente dois quilômetros de suas escolas.  

No mesmo trabalho, sugeriram novos equipamentos visando a melhoria da qualidade de vida 

em suas regiões. O resultado foi apresentado à Prefeitura e aos vereadores do município 

durante o evento, que teve participação de pais, professores, coordenadores e diretores das 

escolas. 

O Programa Cidade Cidadã é uma realização da Prefeitura de São José dos Campos com base 

legal no Estatuto da Juventude, sendo implantado em parceria com a Diretoria de Ensino da 

região, Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), Polícia Militar e CVV (Centro de 

Valorização da Vida). A edição de 2020 já estava sendo iniciada quando toda as atividades 

foram interrompidas devido à pandemia.  

O custo médio para realização foi de R$ 5.500,00, sendo distribuídos principalmente na 

cerimônia de encerramento a fim de celebrar o sucesso da parceria e o impacto na vida dos 

jovens participantes. Para todo restante, são utilizados os próprios recursos das entidades 

envolvidas.  

 

4. PROGRAMA AJA – AÇÃO JOVEM ACESSÍVEL 

 

O programa Ação Jovem Acessível (AJA) é destinado ao público PCD (pessoas com deficiência), 

especialmente jovens entre 15 e 29 anos. A atividade visa gerar a inclusão de pessoas com 

deficiência na sociedade, oferecendo a elas oportunidades iguais de acesso à informação, 

cultura e serviços.  



Em 2018, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou que 12,5 milhões de 

brasileiros possuem alguma deficiência para enxergar, ouvir e caminhar, além de deficiência 

mental ou intelectual. Isto significa um contingente em torno de 6,7% da população.  

A primeira edição, em agosto de 2019, constou de palestra de Fabiana Moraes, que contou sua 

experiência de vida após suspeita de esclerose múltipla. Em seguida, o público curtiu as 

apresentações dos grupos de dança UrbanMix, de hip-hop Zona Sul MC’s e do cantor e 

compositor Lu Ferreira. O encontro atendeu 82 munícipes.  

O programa não teve custo, devido ao relacionamento com a palestrante e os grupos 

artísticos.  

 

5. QUINTA DA JUVENTUDE 

 

Desde abril de 2018, o programa Quinta da Juventude reúne o público em um local agradável, 

ao ar livre, dentro do Centro da Juventude, na região sul, para curtir música e outras 

manifestações culturais. Os encontros foram realizados às quintas-feiras, com algumas edições 

especiais em outros dias da semana. 

Em 2020, até a interrupção das atividades por causa da pandemia de covid-19, ocorreram duas 

edições no mês de fevereiro, com a participação de 400 munícipes. 

As 59 edições entre 2017 e 2020 atenderam 7.510 pessoas. No custo médio de R$ 1.700,00 por 

edição, estão inclusos 1 credenciado para o apoio na realização do evento, assim como a 

contratação de equipamentos de som e bandas para que se possa de fato cumprir com o 

objetivo do programa. 

 

6. FESTIVAL DE PIPAS  

 

Criado em 2017, o Festival Joseense de Pipas reúne praticantes de todas as idades, mas, na 

prática, proporciona uma aproximação especial entre a infância e a terceira idade. Netos e 

avós trocam experiências e se divertem com esse tradicional passatempo. Nos três anos de 

festival, foram atendidas 2.650 pessoas. 

Além de espaço para soltar pipas, os participantes aprendem a fazê-las em uma oficina 

montada nos locais. Uma equipe da GCM (Guarda Civil Municipal) e EDP participam do festival 

distribuindo material informativo, dando orientações técnicas sobre os cuidados na prática de 

empinar pipa e conscientizando as crianças sobre os perigos do uso de cerol e linha chilena. A 

GCM leva aos locais o cenário e os bonecos do programa Anjos da Guarda, que ensina por 

meio de um teatro de fantoches. 

 

7. ID JOVEM  

Em maio de 2017, em parceria com a Secretaria Nacional da Juventude e a Coordenadoria 

Estadual da Juventude, a Assessoria da Juventude disponibilizou a Identidade Jovem, ou 

simplesmente ID Jovem, para jovens que possuem inscrição social. Este documento digital 

possibilita acesso aos benefícios de meia-entrada em eventos artístico-culturais e esportivos e 

também a vagas gratuitas ou com desconto no sistema de transporte coletivo interestadual, 

conforme disposto no Decreto Federal 8.537/2015. O público atingido chegou a 290 jovens 

entre 15 e 29 anos. Todo programa foi conduzido e realizado pela própria equipe da 

assessoria.  

 

 



8. PARCERIA ENTRE PREFEITURA X FUNDAÇÃO CASA 

O objetivo da parceria é levar serviços e políticas públicas da Prefeitura aos jovens apenados. 

Esse programa se deu graças ao relacionamento com a Vara da Infância e da Juventude. Os 

encontros aconteceram em 3 momentos em 2019, totalizando o atendimento de 178 jovens. 

 

PRIORIDADES 2021 

No início do ano, as tarefas necessárias para gestão da assessoria, são:  

 Executar os projetos do plano de gestão 2021/24 relacionados a juventude.  

 Planejamento dos programas a serem realizados:  

o Definição de local (priorizar espaços públicos como por exemplo os 

poliesportivos); 

o Definição das datas dos programas; 

o Definição de parcerias com outras secretarias e órgãos;  

o Definição orçamentos/contratações a serem realizadas.  

 Edital de credenciamento de colaboradores, vigência 24 meses;  

 Requisição de Compra (3 orçamentos do serviço com justificativa): 

o Contratação de empresas de infraestrutura, equipamentos e produtos (ATA); 

Contratação de grupos artísticos, bandas etc. (Contratação direta CPF/CNPJ). 

 

Segue para conhecimento. 

 

São José dos Campos, 23 de novembro de 2020. 

 

 

BRUNO SANTOS 

Diretor de Juventude 

 

 

PEDRO SANTIAGO 

Chefe 

 

 

ROGÉRIO MARQUES 

Estagiário 



 


