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APRESENTAÇÃO

Prezado(a) servidor(a),

A Assembleia de Minas, h 35 anos, insere no mercado de trabalho jovens
adolescentes oriundos de famílias de baixa renda, em uma parceria com a
Associação Profissionalizante do Menor - Assprom. O trabalho é desenvolvido
pelo Setor de Acompanhamento e Orientação ao Trabalhador Mirim - Setram -, que
integra a Gerência de Telecomunicações e Serviços, subordinada à Gerência-
Geral de Suporte Logístico da Diretoria de Infraestrutura.

O Setram conta com uma equipe de profissionais capacitados a trabalhar
com o universo juvenil. Ao longo dessa caminhada, vem desenvolvendo
diversos programas voltados para o aprimoramento desse público-alvo.

Agradecendo por sua contribuição no acompanhamento diário dos
adolescentes trabalhadores que desempenham tarefas em seu setor,
pretendemos continuar as ações de aprimoramento por meio da implantação
do Programa de Valorização, Integração e Desenvolvimento do Adolescente
Trabalhador - Vida -, viabilizado pela parceria entre a Diretoria de Recursos
Humanos e a Diretoria de lnfraestrutura.

A palavra "vida" tem significados múltiplos, que vão desde a representação
de uma fase até o sentido de impulso, de dinamismo que leva ao
desenvolvimento. Assim, nosso programa também reconhece, nesse
adolescente, um cidadão em formação, que deve ter, na oportunidade de
servir à ALMG, um momento de qualificação e aprimoramento, como pessoa
e como profissional. Integrá-lo aos processos de trabalho desta instituição
e fazer com que aumente a sua compreensão do papel do Poder Legislativo
para uma atuação cada vez mais responsável e eficaz são alguns dos nossos



objetivos. Para esses fins, o papel do supervisor do adolescente trabalhador
deve ser reconhecido como de suma importância.

O supervisor estabelece o elo entre o Setram e seu setor, contribuindo com o
processo de monitoramento e desenvolvimento do adolescente trabalhador
no exercício de suas funções.

No sentido de reforçar o trabalho de supervisão, editamos este rnanLJJ,
que contém a compilação de todo o material informativo do Setram. O
manual pretende sintetizar os objetivos do Programa Vida, fazer uma breve
apresentação do Setor de Acompanhamento e Orientação ao Trabalhador
Mirim e da Associação Profissionalizante do Menor, detalhar as atribuições
do servidor no desempenho da função de supervisor e definir como se
estabelece sua relação com o adolescente trabalhador.

Esperamos que esse processo de envolvimento e de valorização da função de
supervisor possa se refletir no processo de formação do cidadão adolescente
trabalhador e no melhor desempenho de suas atribuições.

Diretoria de Recursos Humanos e
Diretoria de Infraestrutura
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Capítulo 1 - O Programa Vida

AtuaNnente, u Assembleia pcssui adolescentes trabalhadores que atuam na
área parlamentar e nos diversos Órgãos da Secretaria, orientados pelo Setor
J(? Acompanhamento e Orientação ao Trabalhador Mirim - Setram.

A opção da Assembleia pela utilização dos serviços administrativos e de
apoio desses jovens trabalhadores decorre de uma decisão de caráter social,
há muito tempo apropriada pela Casa. Essa iniciativa caracteriza-se como
uma oportunidade para tais jovens no sentido de criar uma perspectiva de
inserção no mercado de trabalho e de acesso à cidadania. Tratando-se de um
universo de adolescentes oriundos de família de baixa renda, proporciona a
possibilidade de desenvolvimento pessoal, ético e profissional.

Ao entender que a atuação desses trabalhadores está pulverizada por toda a
Casa, a Diretoria de Recursos Humanos percebeu a necessidade de promover
um trabalho de aprimoramento específico desses adolescentes, em parceria
com o Setram.

A denominação dada a este prograria - Vida - deriva da expressão
'Valorização, Integração e Desenvolvimento do Adolescente'. A expressão
busca demonstrar a essência do programa de integrar esses jovens ao universo
de servidores da Assembleia, de aprimorar sua interface com o público
externo, em especial em relação às situações de atendimento, bem como de
propiciar formação e atualização em temas relevantes para o desempenho
de suas atividades e de estimulá-los para uma participação cidadã.

Com o enfoque proposto, o Vida tem os seguintes objetivos:
a) promover ações de valorização e integração dos adolescentes trabalhadores,
ratificando sua contribuição para os diversos setores da ALMG;
b) ampliar e aprimorar as atividades de formação e atualização profissional
dos adolescentes, coriscientizarido-os da especificidade da instituição e
familiarizando-os com conceitos essenciais para o atendimento aos públicos
interno e externo;
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VIDA 1 Manual do Supervisor

c) valorizar o servidor que desempenha a função de supervisão do trabalho
dos adolescentes nos diversos setores da Casa;
d) otimizar a utilização do espaço físico do Setram, de forma a assegurar
melhoria das condições de trabalho e aprimoramento da comunicação
interna, ampliando as atividades socioeducativas;
e) proporcionar maior reconhecimento e visibilidade do trabalho desenvolvido
pelo adolescente trabalhador em relação aos diversos setores da Assembleia;
t) reforçar o entendimento do adolescente como cidadão em formação,
auxiliando-o na ampliação de suas oportunidades.

O programa, fundamentado nesses objetivos, possui quatro grandes eixos
de atuação: desenvolvimento de supervisores, capacitação profissional dos
adolescentes trabalhadores, formação cidadã do adolescente trabalhador e
revitalização do espaço do Setram.

Atuar junto com supervisores é reconhecer o importante papel desses
servidores na formação dos adolescentes trabalhadores. Eles são facilitadores
na ambientação dos novatos no setor de trabalho, envolvem-se com o
treinamento e a orientação dos trabalhadores, avaliam os serviços prestados
e estabelecem frequente interação com o Setram.

Diante dessa robusta tarefa do supervisor perante o trabalhador, entende-
-se que duas ações de suporte e valorização do primeiro contribuirão para
o aprimoramento dos resultados desse trabalho: promover a compreensão
homogênea e aprofundada da função de supervisor e valorizar o exercício
dessa função.

Nesse sentido, busca-se desenvolver uma etapa de orientação ao supervisor,
esclarecendo-o sobre os diversos aspectos envolvidos nessa atividade:
a atuação da Assprom e o seu contrato com a ALMG, a missão e o
funcionamento do Setram, as características do adolescente na faixa etár'd
de 16 a 18 anos e, finalmente, as atribuições do supervisor.

O eixo principal desse programa volta-se para a capacitação dos adolescentes
e focará, sobretudo, as relações de atendimento específicas, dentro da
Casa, com as quais o jovem se depara. Dessa forma, é importante que ele
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compreenda as características peculiares da atuação do Poder Legislativo e
de sua estrutura, além das técnicas e competências próprias dirigidas para o
atendimento ao público.

As ações de formação cidadã desse jovem serão desenvolvidas em duas
frentes. A primeira constitui-se da participação do adolescente trabalhador
na edição do Expresso Cidadania de 2010. A segunda, por sua vez, trata-se
de uma iniciativa voltada para a inserção de atividades socioculturais às
primeiras segundas-feiras de cada mês, com foco em oficinas ou palestras
que podem abordar desde aspectos ligados à cultura, ao esporte e ao lazer
até conteúdos direcionados à educação para o consumo, à orientação
profissional, entre outros.

Por fim, o último eixo propõe uma revitalização do espaço do Setram,
com vistas a proporcionar melhores condições de trabalho e conforto aos
servidores e trabalhadores do setor e, ainda, a aprimorar a sistemática de
comunicação visual da área para com os jovens.

O programa tem caráter permanente, tendo em vista que há uma rotatividade
dos adolescentes em função do encerramento do vinculo com a Assprorn ao
alcançarem a idade de 18 anos.
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VIDA 1 Manual do Supervisor

solicitadas pelo Setram e realizadas na Assembleia ou na sede da Assprom,
quando a intervenção desta entidade se fizer necessária;
d) devolução de adolescente trabalhador à Assprom nos casos de sua não
adaptação, comportamento profissional inadequado, situação escolar
indevida, situação de saúde comprometida, entre outras;
e) acompanhamentos específicos relativos a:
• atendimento hospitalar em decorrência de acidente de trabalho: cabe
ao técnico da Assprom tomar todas as providências necessárias para o
atendimento do adolescente na rede pública, bem como comunicar-se com
os familiares;
• atendimento jurídico para a solução de questões disciplinares, familiares,
trabalhistas ou para os casos em que os direitos do adolescente estiverem
sendo desrespeitados;
• encaminhamento para acompanhamento psicológico quando houver
demanda.

Vale lembrar que, em qualquer situação que envolva o adolescente, o
supervisor deverá contatar primeiramente o Setram, que julgará a necessidade
da presença e da atuação do técnico da Assprom.
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Capítulo 3 - Setram: organização e funcionamento

O Setram é um setor da Gerência de Telecomunicações e Serviços, o qual
funciona no andar 2S do Palácio da Inconfidência.

O setor tem como função acompanhar e orientar os adolescentes
trabalhadores que prestam serviços na Assembleia por meio da Assprom.
Atualmente os jovens desempenham as funções de office boy, recepcionista,
ascensorista e auxiliar de garçom (cumim).

A equipe do Setram é composta de seis servidores coordenados pela servidora
Eliane de Fátima Magalhães Gomes, com o apoio de estagiários das áreas de
psicologia e administração.

- PRINCÍPIOS ORIENTADORES

Em função da responsabilidade do Setram de recebimento, introdução ao
trabalho e monitoramento dos jovens trabalhadores, definiram-se alguns
princípios orientadores para o desenvolvimento das atividades do setor:
a) o trabalho é condição favorável à inserção do adolescente no sistema
social em suas vertentes educativas e formativas;
b) o trabalho é estratégia educativa em direção à cidadania;
c) o trabalho deve favorecer o desenvolvimento de habilidades pessoais e
profissionais;
d) a confiança no adolescente é fator norteador, sendo-lhe garantido o
direito de ser ouvido em qualquer circunstância;
e) o protagonismo juvenil é estimulado, propiciando a autonomia do
adolescente em suas relações pessoais e profissionais;
f) a permanência e progresso na escola formal é prioridade máxima.
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II - ATIVIDADES

O trabalho do Setram consiste em:
a) selecionar, por meio de entrevistas, os adolescentes encaminhados pela Assprom;
b) fazer o levantamento de perfil por meio de entrevistas com a chefia
imediata, com o objetivo de conhecer os requisitos que o adolescente
trabalhador deve possuir para desempenhar adequadamente a função em
determinado setor;
c) fazer a lotação do adolescente, considerando o perfil delineado nos setores;
d) acompanhar a adaptação e o desempenho do adolescente no setor em
que está prestando serviço;
e) promover, em parceria com a Assprom, treinamentos que visam ao
desenvolvimento pessoal e profissional;
f) acompanhar o trabalho dos jovens no âmbito da Assembleia, a fim de que
sejam respeitadas as normas específicas do trabalho do adolescente;
g) promover reuniões mensais com os adolescentes das diferentes funções
para discutir as dificuldades vivenciadas por eles no cotidiano de trabalho,
reforçar as normas de conduta, comunicar mudanças de rotina de trabalho,
ouvi-los em suas demandas, etc.;
h) zelar pela disciplina, apresentação pessoal, uso correto do uniforme e
postura profissional dos adolescentes trabalhadores em todas as dependências
da Casa;
i) promover e acompanhar os adolescentes em atividades de lazer,
proporcionadas pelo Setram, tais como campeonatos de futebol, gincanas,
festas juninas e natalinas e viagens que visam proporcionar momentos de
lazer e integração;
j) acolher, orientar e encaminhar os adolescentes para atendimento médico;
k) gerenciar o trabalho administrativo dos jovens adolescentes, o que
compreende:

- recepcionar e cadastrar os novatos;
- acompanhar a escala de férias do--, adolescentes, comunicando-a

previamente aos setores;
-- acompanhar a escala de desligamento dos trabalhadores que

completam 18 anos e fazer a devida substituição;
- distribuir contracheques, vales-transportes, vales-compras,
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VIDA Manual do Supervisor

vales-refeições, avisos de férias e avisos de desligamento aos
adolescentes trabalhadores;

- acompanhar a folha de frequência dos trabalhadores;
- acompanhar o horário de trabalho do adolescente, zelando pelo

cumprimento da legislação específica;
- agilizar todo o processo de efetivação da participação do jovem

trabalhador nos cursos oferecidos pela Assprom.
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Capítulo 4- Supervisor: colaborador do
processo de formação

- ATRIBUIÇÕES DO SUPERVISOR

O supervisor desempenha um papel fundamental no apoio ao processo de
crescimento pessoal e profissional do adolescente, ou seja, no monitoramento
e na manutenção da qualidade do serviço prestado por esse trabalhador.
Nesse escopo de trabalho, são atribuições do supervisor:
a) promover a integração do jovem aprendiz no setor;
b) capacitar o jovem trabalhador quanto à rotina e ao perfil de suas atividades;
c) apoiar o Setram no processo de interação do jovem quanto às rotinas de
trabalho da ALMG como um todo;
d) monitorar o desempenho do adolescente, orientando-o em relação à
adequação às regras institucionais e às posturas pessoal e profissional,
registrando em formulário próprio, quando necessário, as intervenções
orientativas realizadas;
e) realizar avaliação de desempenho periódica e contribuir no desenvolvimento
individual do jovem;
f) propiciar ao jovem aprendiz as condições de trabalho necessárias, relativas
ao setor, para o seu bom desempenho profissional;
g) participar das reuniões promovidas pelo Setram com a equipe de
supervisores da ALMG, com vistas ao aprimoramento da atividade de
supervisão;
h) viabilizar a participação do adolescente nas reuniões promovidas pelo
Setram;
i) orientar os servidores de sua área quanto às atribuições do adolescente
trabalhador,alertando-os quanto às atividades que esse jovem NÃO PODE
REALIZAR, tais como:

- preparar café;
- fazer a limpeza de vasilhames de cozinha;
- rea:.zar compra e transporte de bebidas alcoólicas;
- realizar compra e transporte de cigarro;
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VIDA 1 Manual do Supervisor

- frequentar locais insalubres, que coloquem em risco sua
integridade física e emocional;

- deixar de usufruir do horário de descanso interjornada;
- acompanhar e/ou levar pacientes para hospitais e similares;
- comprar ingressos e tíquetes de eventos em geral;
- exceder a sua jornada de trabalho de 8 horas;
- comprar bilhetes lotéricos e/ou realizar jogos de azar;
- realizar atividades que não são compatíveis com o nível de

maturidade de um adolescente;
- transportar grandes quantias em dinheiro para pagamentos e/ou

depósitos bancários;
- usar e manusear cartões e respectivas senhas bancárias de

servidores, de uso pessoal e intransferível.

Tendo em vista que, no exercício de suas atribuições, o supervisor pode
necessitar orientar por escrito o jovem quanto a alguma inadequação,
sugerimos o seguinte Termo de Orientação:

TERMO DE ORIENTAÇÃO

Fica o jovem
matricula	 , orientado pelo fato de

verificado em	 j_/
Fica, ainda, ciente o jovem de que o fato será comunicado, por

meio de cópia deste Termo de Orientação, à coordenação do Setram, que, na
hipótese de reincidência por mais de duas vezes, adotará as medidas cabíveis.

Belo Horizonte,

Assinatura do supervisor: 	Matricula:
Adolescente trabalhador: 	Matricula:
Testemunha:
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A cada formalização desse documento, o Setram deverá receber uma cópia
para conhecimento e acompanhamento da situação. A partir do terceiro
termo recebido, o Setram avaliará a melhor decisão a respeito.

Vale lembrar que somente o Setram tem autonomia e iniciativa para realizar
as punições administrativas e trabalhistas.

- ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO SETRAM E/OU PELA ASSPROM

A relação entre o universo de adolescentes trabalhadores e a ALMG tem
via dupla: por um lado, tem a função social de formação do indivíduo e,
por outro lado, a demanda institucional pela prestação do serviço. Nesse
sentido, o Setram e/ou a Assprom desenvolvem algumas ações de rotina em
relação aos trabalhadores, imprescindíveis para a sustentabil idade da relação,
exigindo a compreensão, por parte dos servidores de suas áreas de trabalho:
a) oferta de cursos de participação obrigatória:
- com duração de 1 (uma) semana cada, durante 4 (quatro) horas diárias,
realizado no Setram: Excelência no Atendimento; Português (módulos 1 e II);
e Matemática (módulos 1 e II);
- com duração de 30 (trinta) dias úteis, durante 1 (uma) hora diária, realizado
na Assprom: Digitação e Informática Básica (1 e II);
b) oferta de cursos profissionalizantes, de participação opcional, que
favorecem uma melhor qualificação do adolescente trabalhador, com vistas
a sua inserção no mercado de trabalho. São cursos geralmente oferecidos
até os 18 anos e meio: Mecânica de Autos e de Motos; Manutenção de
Impressoras; Telemarketing; Almoxarife; Repintura Automotiva; Secretariado;
Primeiros Socorros; Auxiliar de Vendas; Auxiliar Administrativo; Eletricista de
Autos; Eletroeletrônica; Garçom; Instalador de Som Automotivo; Manutenção
de Ar-Condicionado; Manutenção de Computadores em Rede; Manutenção
de Refrigerador e Freezer; Manutenção de Máquina de Costura e Máquina
de Lavar Roupa; Montador de Painéis Eletrônicos; Porteiro; Soldador em
Eletrodos; Vendedor; entre outros. O adolescente deve participar de pelo
menos um deles;
c) reuniões periódicas gerais com duração aproximada de 1 (uma) hora, com
o objetivo de reforçar comportamentos e condutas adequadas no ambiente
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de trabalho, os quais repercutem na atuação profissional do adolescente
trabalhador;
d) reuniões programadas, com a participação da técnica de acompanhamento
da Assprom e/ou estagiárias do Setram.

A comunicação dos itens supracitados aos setores de trabalho do adolescente
é feita pelo Setram no prazo mínimo de 5 dias, por meio de memorando.

III - PROCEDIMENTOS, HORÁRIOS E ABONOS

Alguns procedimentos na relação Setram/trabalhador/setor merecem
destaque:
a) o registro de frequência é feito pelo adolescente no Setram, onde ele
também realiza seu lanche nos dois turnos, no prazo de 15 minutos,
estipulado por lei;
b) no tocante à substituição do jovem trabalhador ao final de seu contrato
com a Assprom, o Setram comunica ao setor, por meio de memorando, a
data de inicio do aviso-prévio, bem como encaminha um substituto com até
3 (três) dias de antecedência da saída do veterano;
c) em caso de período de recesso da ALMG, é importante que os gabinetes
comuniquem por e-mail que estarão fechados e por quanto tempo, com certa
antecedência, para que se possam viabilizar atividades para o adolescente
trabalhador.

Lembretes:
a) o rçq,stío da frequência do adolescente trabalhador obedece à regulamentaçào diversa
a da Asemoeia, no havendo muita flexibilidade quanto à tolha de ponto. Assim, ainda
que o gabinete entre em recesso e dê foga para seus funcionários, o jovem não tem o
mesmo direito, devendo ficar à disposição do Setram, no andar 25;
b) não é permitido ao adolescente trabalhador permanecer sozinho no gabinete durante
o periodo em que estiver fechado. Caso seja necessário que ele execute alguma tarefa
durante esse período, o jovem deverá estar acompanhado por algum func;onario do

ahrrete

Os horários de entrada e saída dos adolescentes trabalhadores correspondem
a uma das escalas constantes do quadro a seguir, incluindo o intervalo de
tolerância de 15 minutos na entrada e de 10 minutos na saída do trabalho:
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Horário	 Entrada	 Saída

Inicio	Término	Inicio	Término

7h às 13h	6h55	7h10	13h	13h10

7hàs16h	6h55	7h10	16h	16h10

7h30 às 16h30	7h25	7h40	16h30	16h40

8h às 17h	7h55	8h10	17h	17h10

8h30 às 17h30	8125	8h40	17h30	17h40

9h às 181)	8h55	91110	18h	18h10

13hàs19h	12h55	13h10	19h	19h10

Em relação ao horário de intervalo de almoço, são limites de marcação:
a) saída para almoço - a partir das 11 h
b) duração do intervalo - 1 hora
c) retorno do almoço - até as 14h

Em relação ao uso do tíquete:
O Setram utiliza para almoço restaurantes próximos à ALMG, onde cada
adolescente, ao almoçar, registra em formulário próprio a sua presença. Vale
lembrar que há um horário fixo de funcionamento do estabelecimento. O
jovem não poderá exceder tal horário, pois não terá direito a um tiquete avulso.

Em relação à marcação de ponto:
Todos os jovens são obrigados a registrar o ponto, mesmo quando chegarem
atrasados ou saírem mais cedo por quaisquer motivos, inclusive para a
participação em curso fora da Assembleia. Para o abono de entrada ou saída
em casos de idas ao médico, ao dentista, à Assprom, etc., é necessário que o
adolescente apresente atestado de comparecimento.

Os serviços externos solicitados pelo setor deverão ser feitos exclusivamente
no horário de trabalho do adolescente e não poderão ser computados como
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abonos de saída. O abono de saída é facultado para questões pessoais.
Os abonos por atraso e/ou saídas antecipadas são concedidos àqueles que
possuem boa frequência e correção no registro de ponto. São concedidos
até 3 (três) abonos por mês. Os atrasos que excedam a esse número
geram desconto em folha de pagamento. Os espelhos de ponto de todos
os adolescentes são verificados mensalmente, e o abono é concedido aos
merecedores.

Os jovens trabalhadores que tiverem os espelhos de ponto irregulares,
apresentando atrasos e ausências de marcações, com faltas injustificadas,
serão encaminhados à Assprom, para receberem orientações necessárias e/ou
advertências.
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Considerações finais -
Quem é esse adolescente trabalhador?

"Todos os vossos atos sejam feitos com amor,"
Co. 16:14)

Quem é esse adolescente trabalhador com quem convivo durante minha
jornada de trabalho? Quem é esse jovem em formação que vejo todos os
dias, mas nem sempre consigo enxergar em todos os momentos? Quem é
esse sujeito sui generis que divide comigo o mesmo ambiente de trabalho,
de quem ouço a voz tantas vezes, mas a quem preciso reaprender a escutar
melhor?

Para citarmos um pequeno fragmento de Freud, o pai da Psicanálise, o sujeito
adolescente é aquele que se encontra no ponto crucial de desligamento da
autoridade dos pais, com as transformações corporais e psíquicas que lhe
acompanham.

No dizer poético de Rubem Alves, os adolescentes assemelham-se a um bando
de maritacas: só andam em grupos... são todos "iguais"... "maritacam" sem
parar... e agitam-se todo o tempo... Um adolescente sozinho que não se
veste como os outros, calado e quieto... é uma maritaca atípica e que precisa
ser respeitada.

No dizer psicológico de sóror Joanna de Ângelis, a adolescência é o
período intermediário entre duas fases da existência terrena - infância
e maturidade -, que se encarrega de preparar o ser para as atividades
existenciais mais profundas.

Tão pouco dito e tanto por se desdobrar, mas o suficiente para descobrirmos
que nosso jovem personagem encontra-se literalmente mergulhado em um
momento de tansição, elaborando perdas e somando aquisições novas. Um
sujeito que se depara com um período de inquietações contornáveis; um
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período de possibilidades sem fim. Um período de crise construtiva. Eles não
são os ' aborrecentes", como muitos preconizam... eles não perturbam nossa
paz... eles são a oportunidade de fazermos valer nossos valores sublimes que
encontram palco para se manifestar.

Assim, nos perguntamos mais uma vez: quem é esse adolescente que
tem sede de valências institucionais positivas? Quem é esse adolescente
trabalhador que se depara tantas vezes com a instituição familiar insegura e
confusa, com a instituição escolar às vezes perdida em suas metodologias,
com instituições que deveriam se valer de seu papel social diante desse jovem
e que abrem mão dessa missão sublime?

E certamente responderemos: sabemos, podemos e devemos nos constituir
em um porto seguro dentro da instituição ALMG, como signif icantes valorosos
que auxiliam na construção íntima do real desse sujeito adolescente. Esse
jovem precisa ter um sentimento de pertença. Precisa se sentir apoiado
em sua retaguarda, no eixo adolescente-trabalho. E, assim, quando nos
depararmos com um comportamento tido como antissocial desse mesmo
jovem, façamos a leitura de um SOS que pede ajuda de pessoas fortes,
amorosas e confiantes.

A falta de norte campeia nos dias atuais? Desempenhemos nosso papel
transformador. Esse é o convite que bate à nossa porta.

"Eia agora, vás que dizeis hoje ou amanhã.'
(Tg. 4:13
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