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Introdução 

O Programa YouthBuild foi criado em 1978, no bairro do Harlem, em 

Nova Iorque, com o objetivo de aumentar a vinculação laboral e escolar de 

jovens em vulnerabilidade social, inserindo (ou reinserindo) o jovem na escola 

e no mercado de trabalho. No Brasil, a adaptação do Programa ficou a cargo 

do Centro de Promoção da Saúde (CEDAPS), uma organização da Sociedade 

Civil que vem se dedicando desde 1993 a iniciativas junto a comunidades 

populares para a melhoria das condições locais e da qualidade de vida. A partir 

de uma pactuação do YouthBuild International (YBI) e do CEDAPS, o Programa 

sofreu adaptações à realidade brasileira. Assim nasceu o Programa Jovens 

Construtores, tendo sido implementado desde 2010 em dez comunidades do 

Rio de Janeiro. O Programa é sempre implementado em uma parceria entre o 

CEDAPS e Organizações de Base Comunitária, que possuem penetração e 

legitimidade junto às comunidades locais.   

O presente estudo tem por objetivo analisar o papel da certificação no 

mercado laboral, e de mapear a legislação referente a parcerias para uma 

possível expansão do Programa YouthBuild em escolas da rede pública no 

Brasil, identificando também aspectos políticos que possam influenciar a 

adoção do programa na rede escolar.  

O estudo está organizado da seguinte forma. Primeiramente, faço uma 

breve descrição sobre o processo de certificação do Ensino Médio no Brasil, 

com uma revisão da literatura sobre o papel da certificação no mercado de 

trabalho. Logo após, revejo a legislação pertinente à formação de parcerias na 

Educação, e logo após analiso alguns exemplos de parcerias na educação 

brasileira. A última seção conclui o estudo. 

 

O processo de certificação do Ensino Médio  

Existem hoje no Brasil apenas duas formas de se obter um diploma de 

Ensino Médio. Ou o aluno matriculado no ensino regular é aprovado ao final do 

3º ano do Ensino Médio, ou o aluno obtém a certificação através do Exame 

Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o Encceja. 

Até 2017, era possível obter a certificação também através do Exame Nacional 
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do Ensino Médio (ENEM), mas essa opção foi abolida pelo Inep (Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) sob a 

justificativa de que o ENEM havia se tornado a porta de entrada para o Ensino 

Superior1.   

A participação no Encceja é voluntaria e gratuita, e destinada àqueles 

que não puderam concluir seus estudos na idade apropriada. Para fazer o 

Encceja e obter a certificação do Ensino Médio, o aluno precisa ter pelo menos 

18 anos completos no dia de aplicação da prova. Para os alunos que pleiteiam 

a certificação do Ensino Fundamental, é necessário possuir pelo menos 15 

anos completos no dia da prova.  

A prova de certificação do Ensino Fundamental cobre as disciplinas de 

Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, Artes, Educação Física, Redação, 

Matemática, História, Geografia e Ciências Naturais. Já no Ensino Médio, o 

exame cobre as novas áreas de conhecimento estabelecidas pela nova Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC). 

Para os adultos submetidos a penas privativas de liberdade e 

adolescentes sob medidas socioeducativas com privação de liberdade, há um 

outro exame específico, com edital separado, período de inscrição diferente e 

data de aplicação distintos do Encceja Nacional.  

 

O certificado de proficiência e de conclusão 

O aluno que obtém mais de 100 pontos em alguma das áreas de 

conhecimento e ao mesmo tempo consegue nota superior a cinco pontos na 

redação tem o direito de requerer um certificado de proficiência na área. Para 

obter o certificado de conclusão do Ensino Fundamental ou do Ensino Médio, 

porém, o aluno precisa obter a nota mínima em todas as áreas de 

conhecimento.  

                                                      
¹É compreensível que o INEP tenha tentado separar as funções do ENEM e do Encceja, 
evitando sobreposições, por motivos operacionais. Mas a justificativa de que o ENEM tem sido 
adotado como porta de entrada ao Ensino Superior, por si só, não deveria ser justificativa para 
negar a certificação a quem faz o ENEM e demonstra possuir as competências mínimas 
requeridas ao final do Ensino Médio. Se um aluno desejasse porventura obter a certificação e 
ao mesmo tempo ingressar no Ensino Superior, poderia fazê-lo através de uma única prova. 
Agora, precisa fazer duas.   
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Obter a nota mínima requerida não é suficiente para obter o certificado 

de conclusão do Ensino Médio, mas apenas o primeiro passo. Os participantes 

precisam ainda conseguir o documento que atesta a conclusão do Ensino 

Médio ou a proficiência em determinada área. Para isso, precisam entrar em 

contato com a Secretaria Estadual de Educação do seu estado, ou com os 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs) que firmaram 

Termo de Adesão ao Encceja. São esses órgãos que possuem a competência 

para a emissão do certificado, sem o qual o aluno não possui oficialmente a 

qualificação conquistada.  

 

O impacto da certificação 

A teoria de Capital humano e de sinalização 

O Brasil carece enormemente de evidências tanto sobre o impacto da 

conclusão do Ensino Médio, quanto sobre o impacto da Educação de Jovens e 

Adultos e da certificação. Nos EUA, o impacto da certificação foi objeto de 

diversas pesquisas ao longo das décadas de 2000 e 2010. Uma preocupação 

recorrente, presente nas pesquisas desde os anos 70, quando surgiram os 

primeiros modelos de sinalização no mercado de trabalho (Spence, 1973), é 

sobre o valor de sinalização que o diploma ou a certificação conferem.  

A ideia é que, mais do que sinalizar a aquisição de capital humano, o 

diploma poderia trazer informações valiosas aos empregadores sobre a 

capacidade de persistência e de trabalho do indivíduo. Para entender o modelo, 

podemos pensar em um mundo estilizado, simplificado, na qual o conhecimento 

adquirido na escola não possui nenhuma validade para mercado de trabalho. 

Empregadores não conseguem distinguir a produtividade dos alunos, e 

precisam de mais informações para poder contratar apenas os alunos mais 

produtivos. Por outro lado, alunos se diferenciariam pela maior ou menor 

produtividade em se concentrar e passar horas estudando. Nesse mundo, 

apenas os alunos mais produtivos obtêm diploma. O diploma, portanto, apesar 

de ser apenas um pedaço de papel, funciona como um sinal para os 

empregadores sobre a produtividade dos alunos. Estudar valeria a pena 
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somete e tão somente pela capacidade de sinalizar a produtividade individual 

no mercado de trabalho.   

Na outra visão extrema está a teoria de capital humano desenvolvida por 

Jacob Mincer (1958), Theodore Schultz e Gary Becker (1964), que postula que 

o investimento em capital humano torna as pessoas mais produtivas no 

mercado de trabalho. A aquisição de capital humano conseguiria responder por 

que pessoas que estudaram mais possuem melhores salários (1964), explicaria 

o perfil de salários ao longo da vida (Mincer, 1974), a distribuição de renda na 

sociedade (1967), além da diferença de produtividade entre cidades (Moretti, 

2010) ou entre países (Lucas, 1988, Romer, 1990). 

Nesse sentido, o diploma seria nada mais do que um pedaço de papel 

sem valor algum sobre a produtividade do indivíduo no mercado de trabalho. A 

decisão de abandonar a escola antes da conclusão do diploma seria dada 

igualando o custo adicional de um ano a mais de estudo e o retorno desse ano 

adicional. Ter ou não o diploma, nesse caso, não faria nenhuma diferença.  

 

Estimando o efeito do diploma 

A literatura empírica mostra que a realidade fica entre esses dois 

extremos. Se observarmos, por exemplo, o retorno no mercado de trabalho por 

cada ano de estudo nos EUA, os anos que conferem diploma ao fim do ciclo 

possuem mais retorno do que outros (o que equivaleria ao nosso 9º ano e ao 

3º ano do Ensino Médio). Esse efeito ficou conhecido na literatura como o 

“efeito da lã da ovelha” (Sheepskin effect).  

Como descobrir então se o diploma confere ou não algum retorno no 

mercado de trabalho? Para responder a essa pergunta, precisamos comparar 

duas pessoas que tenham tido o mesmo aprendizado, mas na qual apenas uma 

obtém o diploma. Os economistas Damon Clark e Paco Martorell fizeram 

exatamente isso, em artigo publicado no prestigioso Journal of Political 

Economy (2014).  

Para estimar o efeito do diploma, eles analisaram dados de alunos de 

estados que exigem um exame final padronizado para obtenção do diploma do 

Ensino Médio. Alguns alunos obtiveram exatamente nota de corte para obter o 
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diploma, enquanto outros ficaram ligeiramente abaixo. Ficar exatamente na 

nota de corte ou um pouco abaixo é uma questão praticamente de sorte ou 

azar, o que equivale a um sorteio. Assim, os alunos que estão logo acima ou 

logo abaixo do ponto de corte são, na média, idênticos: tanto o conhecimento 

dos alunos quanto todas outras habilidades não cognitivas estão balanceadas 

entre os dois grupos, mesmo que não as observemos.  

A conclusão não corrobora com a hipótese de sinalização no mercado 

de trabalho. Apesar de utilizarem diversas especificações econométricas, os 

autores não encontraram qualquer impacto da obtenção do diploma. O diploma 

não serviria para sinalizar nem as habilidades cognitivas quanto as não 

cognitivas. 

 

O impacto da certificação do GED 

No caso do Programa Jovens Construtores, é importante saber não só 

se a certificação regular possui impacto sobre a inserção do jovem no mercado 

de trabalho, mas se existe um efeito de sinalização da certificação alternativa 

para quem ficou para trás e abandonou a escola regular. A mesma estratégia 

adotada por Clark e Matorell (2014) pode ser aplicada no exame de certificação 

do General Education Development (GED). Nesse caso, porém, é importante 

levar em conta que os estudantes, assim como no Brasil, podem obter 

certificados parciais no meio do processo e refazer o exame diversas vezes.  

Vamos relembrar, do estudo sobre contexto educacional, que a literatura 

sobre o GED não encontra efeitos positivos de se fazer o supletivo (Heckman, 

Humphries, and Kautz, 2014). Estudos anteriores que se perguntaram sobre o 

valor de sinalização da obtenção da certificação do GED no mercado 

encontraram efeitos positivos para alguns grupos específicos de indivíduos 

(Tyler, Murnane, and Willett, 2000a e 2000b), mas sofriam de problemas 

metodológicos por não levar em conta a possibilidade de refazer o teste 

múltiplas vezes. O problema aqui é que, quem refaz o teste várias vezes pode 

ser mais persistente do que quem não refaz, desbalanceando as características 

dos dois grupos comparados. 
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Os economistas Christopher Jepsen, Peter Mueser e Kenneth Troske 

(2016) encontraram uma estratégia criativa para lidar com o problema. Eles 

notaram que, quem passa no exame de primeira, possui maior probabilidade 

de ter a certificação do que quem não passa na primeira vez. A questão é sutil, 

mas importante. Quem não passa ainda possui uma probabilidade de conseguir 

a certificação. Não é um caso de zero ou um. Não conseguir a pontuação 

suficiente para a certificação na primeira vez que a pessoa faz o exame induz 

a uma probabilidade muito menor de conseguir a certificação anos depois. 

Portanto, é possível comparar quem conseguiu exatamente a pontuação 

necessária da primeira vez, contra quem não conseguiu por pouco, levando em 

conta a diferença de probabilidade de obtenção do título. 

Utilizando essa estratégia, os autores encontram que a obtenção do 

GED possui um efeito muito pequeno sobre a participação no mercado de 

trabalho e sobre o salário dos alunos anos depois. Eles encontram apenas um 

efeito positivo sobre o salário dos homens, de 5 a 9 quadrimestres após a 

obtenção da certificação. Em contrataste, porém, os autores encontram um 

substancial aumento da probabilidade de os alunos seguirem estudando em 

instituições de Ensino Superior após obterem a certificação.  Para os homens, 

o impacto é até 4 pontos percentuais, e de até 8 pontos percentuais para as 

mulheres. Apesar de poder parecer baixo, o número é bastante alto quando se 

leva em consideração que menos de 12% dos alunos que conseguem a 

certificação seguem estudando no Ensino Superior. De forma geral, o estudo 

mostra que a certificação não ajuda muito os alunos a se inserirem de forma 

menos desvantajosa no mercado de trabalho.  

 

O impacto da certificação no Brasil 

Infelizmente, não possuímos estudos analisando o impacto da 

certificação dada ou pelo Encceja ou pelo Enem no mercado de trabalho. A 

princípio, não seria difícil levar a cabo tal estudo. Seria possível replicar a 

metodologia de Paco e Martorell (2014) ou de Jepsen, Mueser e Troske (2016). 

Seria apenas necessário cruzar os CPFs dos estudantes que fizeram a prova 

do Encceja ou do Enem (e que estavam fora do Ensino Médio regular) com os 

dados do mercado de trabalho formal registrados na Relação Anual de 
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Informações Sociais (RAIS). Devido a confidencialidade dos dados, esse 

trabalho teria que ser realizado na sala de sigilo do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, em Brasília.  

Tampouco sabemos o impacto de o aluno cursar a Educação de Jovens 

e Adultos, a EJA, em substituição ao ensino regular. Por um lado, a EJA pode 

ser positiva ao colocar o aluno junto a pares da mesma faixa etária. Por outro, 

devido à diferença de grade horária, número de professores e falta de 

prioridade pelas secretarias de educação, pode ser um grande desestímulo à 

continuação dos estudos. Para que fosse possível responder à essa questão, 

seria necessário encontrar estudantes muito semelhantes que estejam na EJA 

ou no Ensino Regular. Esses alunos podem ser encontrados explorando regras 

discricionárias de algumas redes que proíbem a matrícula de alunos em 

defasagem idade-série no Ensino Regular. A rede municipal do Rio de Janeiro, 

por exemplo, desde 2016 proíbe que alunos com mais de 16 anos se 

matriculem na rede regular. É possível, portanto, comparar alunos que 

nasceram no dia 31 de dezembro de 1999 (e que possuíam 16 anos, portanto 

em 1º de janeiro de 2016), com alunos nascidos no dia 2 de janeiro de 2000 (e 

que possuíam, portanto, 15 anos em 1º de janeiro de 2016), e olhar para a 

probabilidade de trabalho formal e para o salário desses alunos na RAIS.   

 

Legislação 

O modelo do Jovens Construtores integra educação, treinamento 

profissional e construção de habilidades “soft” para transição ao mercado de 

trabalho, com público voltado à jovens em vulnerabilidade. O público pode ser 

pensado não só em relação à alunos de baixo nível sócio econômico em 

comunidades pobres, mas também de forma mais ampla, contemplando várias 

outras vulnerabilidades sociais, familiares e psicológicas a que tais estudantes 

estão submetidos. Um dos grupos facilmente identificáveis é o de alunos que 

estão em situação de defasagem idade-série e que estão inseridos na 

Educação de Jovens e Adultos.  
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Para compreendermos a legislação que pode apoiar a expansão do 

Programa Jovens Construtores para outros locais, é importante ter em mente o 

segmento sobre o qual o programa pode atuar. Algumas das alternativas são: 

 Atividades de contra turno voltadas a alunos de escolas regulares 

 Oferta da Educação de Jovens e Adultos profissionalizante 

 Oferta apenas do componente profissionalizante da Educação de 

Jovens e Adultos 

 Oferta de Ensino Profissionalizante através do Programa Novos 

Caminhos (Antigo Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao 

Ensino Técnico e Emprego) 

 Oferta de serviço de assistência social 

Antes de nos debruçarmos sobre essas possibilidades, é preciso 

também pensar em como podem se dar as parcerias com o setor público. Há 

diversas formas distintas de se firmar parcerias entre o setor público de 

Organizações da Sociedade Civil. Há parcerias com e sem repasses de 

recursos financeiros do poder público à Organização, há parceria com e sem a 

utilização de pessoal da Secretaria de Educação, com ou sem utilização da 

infraestrutura do Estado. Cada um desses itens merece sua devida atenção.  

Para poder entender todos esses aspectos, precisamos nos debruçar 

minimamente sobre alguns dos artigos da Constituição Federal de 1988 e sobre 

algumas Leis: 

1. Os artigos 206, 209, 212 e 213 da Constituição Federal 

2. O Marco Regulatório das Parcerias com Organizações Sociais 

3. A Lei do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica) 

4. A Base Comum Curricular 

Vamos na próxima seção à análise de cada uma delas: 
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O artigo 206 da Constituição Federal 

O artigo 206 trata de princípios básicos do ensino no Brasil. Entre eles, 

podemos destacar: 

● III- pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e 

coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 

● V- valorização dos profissionais da educação escolar, 

garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso 

exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes 

públicas 

● VIII- piso salarial profissional nacional para os profissionais da 

educação escolar pública, nos termos de lei federal. 

Importante destacar aqui a intenção do Legislador Constituinte em 

afirmar a coexistência de instituições públicas e privadas. Para as redes 

públicas, o ingresso na carreira é exclusivo por concurso público. Já para os 

profissionais da educação escolar pública, há a previsão legal de piso salarial, 

regulado pela Lei do Piso (Lei 11.738, de 16 de julho de 2016). 

A interpretação sobre quem são os profissionais da educação escolar 

pública é fundamental, se apenas os professores da rede pública com ingresso 

via concurso, ou se outros profissionais contratados por organizações da 

sociedade civil prestando serviços para o setor público também podem ser 

enquadrados entre os profissionais da educação escolar pública. Por exemplo, 

é bastante comum em muitos municípios a oferta pública e gratuita de creches 

via creches comunitárias conveniadas. A interpretação sobre o alcance do 

inciso VIII do artigo 206 impacta diretamente o custo das creches conveniadas. 

 

O artigo 209 da Constituição Federal 

O Artigo 209 é bastante curto, e diz que o Ensino é livre à iniciativa 

privada, atendido o cumprimento das normais gerais da educação nacional, a 

autorização e avaliação da qualidade do serviço pelo poder público.  
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Em relação ao cumprimento das normas gerais da educação, isso 

implica, entre outros deveres, incorporar a Base Nacional Comum Curricular no 

desenho do currículo e da grade escolar. Já em relação à avaliação de 

qualidade, não temos até hoje nenhuma avaliação padronizada das escolas 

particulares, em contraposição com a publicação do IDEB (Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica) para todas as escolas públicas2. A 

única avaliação da qualidade da educação das escolas particulares vem da 

publicação dos dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, 

que produz estatísticas sobre o nível de aprendizado das redes particulares de 

cada estado, mas sem poder de desagregação do resultado por município ou 

por escola.  

  

O artigo 212 da Constituição Federal 

O artigo 212 trata do financiamento das escolas públicas. Institui o gasto 

mínimo de 25% da receita de impostos e transferências com a Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino, prevê a complementação dos gastos com os 

recursos do Salário Educação, e assegura a alocação prioritária de recursos 

para o atendimento das necessidades do ensino obrigatório.  

O que é o ensino obrigatório? Para isso, precisamos recorrer ao artigo 

208 da Constituição, que foi modificado pela Emenda Constitucional 59, em 

2009, definindo a educação básica e gratuita dos quatro aos dezessete anos 

de idade.  

 

O artigo 213 da Constituição Federal 

O artigo 213 deixa explicita a possibilidade de financiamento das escolas 

comunitárias, confessionais ou filantrópicas, desde que comprovem finalidade 

não lucrativa e que assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola 

comunitária ou ao poder público.  

O parágrafo primeiro do artigo deixa explícita a possibilidade de 

pagamento de bolsas de estudo para o ensino fundamental e médio, quando 

                                                      
2 Que atendem certos requisitos como número mínimo de alunos.  
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houver falta de vagas e cursos regulares na rede pública, ficando o poder 

público obrigado a investir na rede para sanar a falta de vagas.  

O parágrafo, portanto, abre a possibilidade de pagamento de “vouchers” 

para matrícula em escolas comunitárias, filantrópicas ou confessionais no caso 

de falta de oferta de vagas na rede pública.  

Há interpretações de diversos juristas, porém, de que este parágrafo 

consolidaria a visão da educação sendo provida exclusivamente através da 

oferta estatal.  Em seu Curso de Direito Constitucional (2001), o jurista José 

Afonso da Silva escreve que a constituição teria dado preferência ao ensino 

estatal, condicionando a oferta por organizações comunitárias, filantrópica e 

confessionais a um papel secundário, condicionado e circunstancial. Diz ele: 

“O texto é simples. Confirma a preferência pelo ensino público, tanto 
que define que os recursos públicos devem ser destinados às 
escolas públicas. Mesmo quando abre exceções, o faz em relação a 
entidades que têm um sentido social e a Constituição, assim, as 
aproxima dos objetivos da escola pública -, que são as escolas 
comunitárias, confessionais ou filantrópicas, como tais definidas em 
lei. Ainda assim, o dispositivo só admite a ajuda pública nas condições 
enumeradas, quais sejam: comprovarem finalidade não-lucrativa e a 
aplicação de seus excedentes financeiros em educação; assegurarem 
a destinação de seu patrimônio a outra escola da mesma natureza ou 
ao Poder Público, no caso de encerramento de suas atividades. ”  

O artigo, portanto, da forma com que está escrito, pode gerar 

insegurança jurídica a qualquer repasse feito pelo poder público a organizações 

sociais na educação. Se a oferta feita através de recursos públicos é 

exclusivamente estatal, sob que condições um estado ou uma prefeitura 

poderia repassar recursos para que uma organização da sociedade civil possa 

oferecer o serviço? Como garantir que o estado não possui recursos para 

ofertar o serviço? Em última instância, sempre resta ao poder público cortar 

gastos de outros setores, ou mesmo aumentar a tributação para financiar a 

expansão da rede. A interpretação radical do primeiro parágrafo do artigo 213 

pode inviabilizar a execução de parcerias público privadas na educação.  

 

O Marco Regulatório das Parcerias com Organizações Sociais 

A Lei 13.019/14 constitui o Marco Regulatório das Parcerias entre o 

Estado e as Organizações da Sociedade Civil sem Fins Econômicos. Ela é fruto 

de anos de movimentos por parte da Sociedade Civil e dos agentes públicos 
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que necessitavam de maior segurança jurídica para embasar as parcerias entre 

os dois setores. O objetivo da Lei foi sistematizar a legislação referente às 

parecerias entre o Terceiro Setor e o Poder Público, uniformizando 

procedimentos e dando maior segurança jurídica a ambas as partes.  

O marco traz consigo a criação de 3 novos instrumentos jurídicos 

balizando essas relações: O Termo de Colaboração, o Termo de Fomento e o 

Acordo de Cooperação.  

O Termo de Colaboração é o instrumento jurídico para a execução de 

um serviço ou produto de serviço púbico proposto pela administração pública 

que envolve o repasse de recursos financeiros à Organização da Sociedade 

Civil. Já o Termo de Fomento possui caráter semelhante, também envolvendo 

o repasse de recursos, mas com a diferença de que este é proposto pela 

Organização, e não pela administração púbica. Por último, o Acordo de 

Cooperação regula a execução de serviço ou produto de interesse público 

proposto pela administração pública sem o repasse de recursos financeiros.   

Além disso, a Lei cria a figura do Chamamento Público, que deve 

preceder a celebração desses 3 instrumentos. A Lei prevê a dispensa e 

inexigibilidade do chamamento público no caso de serviços ligados à educação, 

saúde e assistência social. Outra novidade bastante interessante da Lei é a 

exigência de um plano de monitoramento e avaliação, a ser acompanhado de 

perto por uma comissão pública.  

Já é possível encontrar casos de parcerias na educação que foram 

possibilitadas pelo novo marco. Os Termos de Colaboração são já um 

instrumento bastante difundido para a celebração de parcerias para a oferta de 

creches conveniadas em muitos municípios e estados, como no Distrito 

Federal, em Salvador, Montes Claros, Florianópolis ou em Porto Alegre. São 

também bastante comuns para a regulamentar parcerias na educação especial 

com as Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais.   

Dentre os casos que podem se aproximar das atividades ofertadas pelo 

Programa Jovens Construtores, podemos citar o caso de Porto Alegre e da 

Cidade de Sorriso, no Mato Grosso, conhecida como a capital do Agronegócio 

Brasileiro. A prefeitura de Porto Alegre, por exemplo, firmou em 2019 uma 



16 
 

parceria com a faculdade Monteiro Lobato para oferecer a Educação de Jovens 

e Adultos no centro da cidade através de um instrumento de Fomento. Já o 

município de Sorriso firmou uma parceria com a Fundação Nova Chance para 

que reeducandos pudessem ser contratados pela prefeitura para postos de 

trabalho na construção e reforma de prédios públicos. O acordo visava cumprir 

uma Lei municipal que previa que 5% dos serviços municipais fossem 

prestados por reeducandos do sistema sócio educativo. O acordo, porém, 

gerou bastante oposição da sociedade, sob o pretexto de que estes poderiam 

prestar serviço voluntário para reduzir suas penas, o que fez com que o prefeito 

revogasse o Termo de Fomento. 

 

A Lei do Fundeb  

A 11.494 de 2007 regula a constituição dos fundos estaduais do Fundeb, 

incluindo as cestas de impostos que contribuem para o Fundo, a 

complementação da União e a distribuição dos recursos. O Fundeb é o principal 

mecanismo de financiamento da educação brasileira, e suas regras têm 

enorme importância para a consecução de parcerias entre o poder público e 

Organizações da Sociedade Civil.  

Os fundos estaduais destinam-se a manutenção e ao desenvolvimento 

da educação básica pública e à valorização dos trabalhadores em educação.  

A Lei do Fundeb destina prioritariamente a aplicação dos recursos para 

a educação estatal. Porém, o artigo 8º prevê duas exceções nas quais os 

recursos podem ser destinados às instituições comunitárias, filantrópicas e sem 

fins lucrativos: As creches voltadas a crianças de até 3 anos, e a educação do 

campo.  

Essas duas condições limitam bastante a aplicação dos recursos 

educacionais em Organizações Sociais, já que estamos falando de 20% das 

cestas dos principais impostos estaduais e municipais, que não podem de 

forma alguma ser destinados a escolas de fora da rede estatal.  
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O Novo Fundeb 

O Fundeb atual expirou no ano de 2020. Sem a aprovação de uma nova 

lei que permita a equalização do financiamento educacional, o orçamento 

disponível para o financiamento da educação brasileira voltará as condições 

pré Fundeb, em 1996.  

A discussão sobre o novo mecanismo de financiamento da educação 

brasileira tem sido liderada pelo Congresso Nacional, sem nenhum diálogo, 

liderança ou proposta vinda dos diversos ministros da educação que já 

passaram pelo cargo no atual governo. A proposta de Emendas Constitucionais 

que substituiriam a Lei 11.494 de 2007 deve ser votada nas próximas semanas, 

durante o mês de julho ou Agosto de 2020. 

A relatoria do Novo Fundeb está nas mãos da deputada federal 

Professora Dorinha, do DEM (Democratas) do Tocantins. Dentre as principais 

mudanças do texto, destacam-se: 

1) A constitucionalização do conceito de Custo Aluno Qualidade Inicial 

(CAQi) 

2) A complementação federal passa a ter um componente municipal. 

Hoje, a complementação federal de 10% do fundo é feita equalizando-se os 

fundos estaduais, do valor mais baixo ao segundo mais baixo, do segundo mais 

baixo ao terceiro mais baixo, até esgotar o valor da complementação federal. A 

partir de agora, a complementação será feita também município a município, 

permitindo que um município pobre de um estado não tão pobre possa receber 

os recursos.  

3) O percentual do fundo destinado a salários de professores da ativa 

sobe de 60% para 70%. A redação deixa explícita a questão do pagamento ao 

pessoal da ativa, proibindo de vez o uso do fundo para pagamento de 

aposentados, ou a inclusão do pagamento de aposentados cômputo dos 25% 

de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.  

Em relação às parcerias público privadas, a redação da proposta de 

novo Fundeb parece cometer dos mesmos vícios anteriores, uma vez que 

pressupõe tacitamente que a educação brasileira é puramente estatal. Isso fica 

evidente, por exemplo, na redação sobre o gasto obrigatório de 70% dos 
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recursos do Fundo com o pagamento dos profissionais da educação básica em 

efetivo exercício”. A regra, por exemplo, nada fala sobre a remuneração dos 

trabalhadores de creches conveniadas às redes públicas. A proposta não faz 

nenhuma menção à Lei 13.019/14, que regulamenta as parcerias com 

Organizações Sociais.  

A nova redação do Fundeb levará o sistema a ficar ainda mais estatal. 

Hoje, os artigos 212 e 213 da Constituição Federal não proíbem a utilização 

dos recursos públicos por escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas. 

Pelo contrário, o artigo 213 é explícito em relação à possibilidade de destinação 

de verbas públicas a essas entidades. Entretanto, a principal barreira para a 

aplicação dos recursos em escolas privadas hoje advém do fato de que o 

principal mecanismo de financiamento educacional brasileiro, o Fundeb, 

permite apenas o financiamento dessas instituições em casos excepcionais: na 

educação infantil e na educação do campo.  

A nova proposta legal do Fundeb deixa a descoberto as creches 

conveniadas e as escolas de instituições comunitárias, filantrópicas ou 

confessionais no campo. Simplesmente não há menção à possibilidade de os 

recursos serem utilizados nessas instituições. Dessa forma, é não só possível 

como bastante provável, à luz de interpretações mais literais do artigo 213, que 

Ministérios Públicos e Tribunais de Conta de diversos estados e municípios 

Brasil afora solicitem o cancelamento das parcerias em vigor atualmente.   

Durante a tramitação da proposta do novo Fundeb, os deputados Tiago 

Mitraud (NOVO-MG) e Marcelo Calero (Cidadania-RJ) propuseram a alteração 

dos artigos 212 e 213 da Constituição Federal, de forma a ampliar o espoco de 

atuação das entidades privadas na educação pública, com ou sem fins 

lucrativos (grifo meu). A proposta dos dois deputados alteraria o artigo 213 da 

Constituição Federal, permitindo “serem distribuídas bolsas de estudo para o 

ensino básico, na forma da lei, para os interessados inscritos e selecionados 

que demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver instituições 

cadastradas segundo requisitos definidos em lei na localidade da residência do 

educando”.  

A emenda dos deputados acabou não sendo acatada pela relatora na 

proposição do texto que vai à votação. A argumentação da relatora é baseada 
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na interpretação de que o Congresso Nacional é limitado para fazer alterações 

constitucionais que firam cláusulas pétreas, e que a Constituição de 1988 teria 

feito a preferência pelo “Ensino Público” (grifo meu, uma vez que púbico não 

significa estatal). Constitucionalmente, portanto, o papel do setor privado 

estaria relegado a um segundo plano, apenas para casos excepcionais em 

casos de faltas de vagas na rede pública. 

A proposta do novo Fundeb constitucionaliza o fundo, adicionando o 

artigo 212-A na Constituição Federal. Ou seja, o Fundo deixa de ser regulado 

por uma Lei e passa a integrar a constituição. E nova redação deixa claro o 

direcionamento do Fundo para a educação estatal. O caput do artigo 212-A 

teria a seguinte redação: 

“Art 212-Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão 
parte dos recursos a que se refere o caput do art. 212 à manutenção 
e desenvolvimento do ensino na educação básica e à remuneração 
condigna de seus profissionais, respeitadas as seguintes disposições”. 
(grifo meu) 

Já o parágrafo 3 diz: 

“III os recursos referidos no inciso II serão distribuídos entre cada 
Estado e seus Municípios, proporcionalmente ao número de alunos 
das diversas etapas e modalidades da educação básica presencial, 
matriculados nas respectivas redes, nos âmbitos de atuação 
prioritária, conforme estabelecido nos §§ 2º e 3º do art. 211, 
observadas as ponderações referidas na alínea a do inciso X e no § 
2º deste artigo”. (grifo meu) 

Ora, novamente aqui fica claro o direcionamento dos recursos para os 

matriculados nas redes públicas de cada ente federativo. Se a redação é 

voltada para os professores das redes públicas e não há sequer qualquer 

menção à possibilidade de financiamento de escolas filantrópicas, comunitárias 

ou confessionais, é muito provável que a nova interpretação corrente seja de 

vedação da transferência de recursos dos fundos à essas instituições, o que 

coloca em risco as parcerias atualmente em vigor, principalmente na educação 

infantil.  

 

A Base Nacional Comum Curricular 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) foi aprovada em 2018 pelo 

Conselho Nacional de Educação através da Resolução no 4, de 17 de 

dezembro de 2018. Ela já estava prevista na Constituição de 1988 e é fruto de 
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anos de diálogo da Sociedade Civil com Secretarias Estaduais de Educação e 

com o Ministério da Educação, e tem como objetivo orientar a formulação dos 

currículos dos entes subnacionais segundo uma base comum. 

A BNCC estabelece 10 competências gerais que norteiam as áreas de 

conhecimento e seus componentes curriculares. De forma bastante resumida, 

as competências englobam: A valorização do conhecimento historicamente 

construído sobre o mundo; exercitar a curiosidade intelectual; agir pessoal e 

coletivamente com autonomia, responsabilidade, resiliência e determinação; 

valorizar e fruir as manifestações artísticas e culturais; exercitar a empatia, o 

diálogo e a resolução de conflitos; usar diferentes linguagens para se 

expressar; cuidar da saúde física e emocional; compreender tecnologias 

digitais de informação; argumentar com base em fatos, dados e informações 

confiáveis; valorizar os diferentes saberes e vivências culturais e apropriar-se 

de experiências que permitam entender as relações do mundo do trabalho e 

fazer escolhas alinhadas com o exercício da cidadania e o projeto de vida do 

educando. 

A BNCC estrutura o Ensino Médio em 4 áreas do conhecimento: 

1. I - Linguagens e suas tecnologias 

2. II - Matemática e suas tecnologias 

3. III - Ciências da natureza e suas tecnologias 

4. IV - Ciências humanas e sociais aplicadas 

Essa nova organização não significa que há exclusão de disciplinas, mas 

que estas podem ser mais conectadas entre si. Uma grande novidade dessa 

reorganização está na introdução dos itinerários formativos, que oferecem 

diferentes caminhos para o estudante trilhar, de acordo com suas preferências 

e seu projeto de vida.  

Isso impacta a carga horária. A BNCC amplia a carga horária do Ensino 

Médio, que passa de um total mínimo de 2400 horas para 3000 horas no total. 

Essas 3 mil horas são divididas entre 1800 horas dedicadas à formação geral 

básica, com os conhecimentos previstos na BNCC, e 1200 horas destinadas 

aos itinerários formativos.  
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A grande novidade dos itinerários formativos, e que tem bastante a ver 

com a proposta do Programa Jovens Construtores, é a possibilidade de a 

Formação Técnica e Profissional ser integrada ao Ensino Médio Regular. Com 

isso, o estudante passa a ter a possibilidade de fazer um curso técnico junto ao 

Ensino Regular. Mais do que isso, ele tem a opção de fazer cursos mais curtos 

de Formação Inicial e Continuada (FICs) de 200 horas e o curso técnico no 

itinerário formativo, e pode fazê-los em instituições parceiras. A próxima figura 

exemplifica essas possibilidades:   

É possível, portanto, incorporar o Programa Jovens Construtores no 

Ensino Médio, seja o regular ou na EJA. Os componentes com aulas sobre 

construção civil podem ser tanto um curso curto de Formação Inicial e 

Continuada ou um curso técnico mais intensivo de 800 horas. A nova BNCC 

abre a possibilidade de que esses cursos sejam oferecidos por instituições 

parceiras.  

Figura 1-Possibilidades de Itinerários Formativos 

 

Fonte: Ministério da Educação e Consed 

 

Casos de parcerias público privadas na educação 

As parcerias entre o poder público e instituições privadas, incluindo tanto 

Organizações da Sociedade Civil, instituições filantrópicas, comunitárias, 

confessionais, sindicatos e até mesmo empresas privadas é bastante antiga. 

As parcerias vão desde a assunção integral da oferta de serviços educacionais 
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a parcerias nas quais a entidade privada transfere tecnologias de gestão ou 

técnicas pedagógicas, contando com a infraestrutura e os recursos humanos 

públicos. Conforme a adaptação que Fernandez et al (2019) fizeram da 

sistematização feita por Patrinos, Barrera-Osorio e Guáqueta (2009), as 

alternativas mais comuns de parceria público privada na educação são: 

1) Programas de prestação de serviços pedagógicos em escolas 

públicas já existentes. Oferecidos principalmente a professores por meio de 

especializações, além de disponibilidade de livros didáticos e a elaboração de 

currículos, sendo essa a modalidade que possui maior facilidade de 

especificação nos contratos. 

2) Programas de gestão, no qual o parceiro privado administra questões 

como setor financeiro, planejamento de longo prazo e setor pessoal. 

3) Os programas de infraestrutura em que o setor privado concede 

serviços de construção e gestão do espaço, enquanto o governo fornece 

serviços pedagógicos.  

4) Os acordos entre governos e escolas particulares para que essas 

concedam educação a alunos de baixa renda com contraprestação de 

financiamento governamental dos custos desses alunos.  

A tipologia de parcerias pode ser melhor vista na figura abaixo: 

Figura 2- Panorama das PPPs na Educação 

 

Fonte: Rodrigues et al 2015 e Fernandez et al, 2019 
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Os programas de prestação de serviços pedagógicos nas escolas já 

existentes são o tipo mais comum de parceria, e o que envolve menos risco, 

principalmente quando não envolvem repasses financeiros do setor público 

para a organização privada. Um exemplo chave dessa modalidade de parceria 

é o Projeto Jovens de Futuro, desenvolvida pelo Instituto Unibanco. As redes e 

as escolas que aderem ao projeto recebem apoio técnico para desenvolver uma 

gestão voltada para resultados educacionais. O Núcleo Avançado em 

Educação, do Colégio Estadual José Leite Lopes, no Rio de Janeiro, é outro 

exemplo desse tipo de parceria, na qual o Oi Futuro coordena a oferta de cursos 

de Programação Digital, Multimídia e Audiovisual, em co-parceria com o Centro 

de Estudos e Sistemas Avançados de Recife (CESAR School) e a Planeta.com. 

A parceria é regulamentada através de um Acordo de Cooperação Técnica, 

sem repasse de recursos.  

Já na segunda modalidade, bem mais rara, a entidade privada assume 

a gestão financeira da escola e o planejamento do pessoal. Esse é o caso da 

parceria entre a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, através do 

Procentro (Programa de Desenvolvimento dos Centros de Ensino 

Experimental), e o Instituto de Co-Responsabilidade da Educação (ICE), que 

assumiu a gestão do Ginásio Pernambucano e de outras escolas de referência. 

O ICE implementou um novo modelo de gestão, alterou a grade curricular, 

promoveu uma formação especial dos professores e aumentou os seus 

salários. Mas note que, diferentemente do que costumeiramente se diz, esse 

não é integralmente um modelo de escola “charter”. Os professores 

continuaram sendo ligados à Secretaria de Educação, os prédios continuaram 

sendo do Estado, mas a gestão administrativa e de recursos humanos passou 

ao ICE.  

A experiência de parceria público privada para a construção de creches 

e pré-escolas da educação infantil em Belo Horizonte é o melhor exemplo do 

terceiro tipo de parceria. Em 2012, a prefeitura de Belo Horizonte assinou um 

contrato de parceria público privada com a construtora Odebrecht, para a 

construção e manutenção de escolas. A empreiteira assumiu não só a tarefa 

de construir as escolas, mas também de fazer toda a manutenção predial e a 

conservação das mesmas, prover infraestrutura de internet (cabeada e 
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wireless), assumiu os serviços administrativos de reprografia e help desk, 

segurança patrimonial com monitoramento por circuito de TV, higiene, limpeza, 

lavanderia e rouparia. Segundo Rodrigues (2015), o novo modelo permitiu 

reduzir o tempo médio para a construção das creches de 20 para 11 meses, 

além de reduzir a incerteza sobre o custo final da obra, além de permitir liberar 

um quarto do tempo do diretor, que pode passar a ser usado em atividades 

pedagógicas. 

Por último, temos o modelo no qual a Organização da Sociedade Civil 

assume integralmente todas as funções da escola, incluindo a contratação e 

gestão dos professores. Esse é o caso do contrato da Prefeitura de Porto Alegre 

com a Faculdade Monteiro Lobato para a provisão de EJA. O modelo é bastante 

recente e, infelizmente, não há ainda avaliação da parceria.  

 

A experiência de Goiás 

Outra tentativa, porém, fracassada, de implementar esse modelo de 

oferta educacional se deu no governo de Goiás. É importante aprendermos um 

pouco sobre os fatores que frustraram a tentativa goiana. Entre 2016 e 2018, a 

Secretaria de Educação do Estado de Goiás publicou 3 editais de chamamento 

público. O primeiro edital foi suspenso após representação conjunta do 

Ministério Público (MP) de Goiás, o Ministério Público Federal e o Tribunal de 

Contas de Goiás. Já os dois editais seguintes foram suspensos por liminar 

impetrada pelo Ministério Público de Goiás.  

A liminar do MP goiano é fundamentada em vários artigos da 

Constituição Federal. Um dos principais pontos da liminar é que a contratação 

de professores fere o artigo 206 por causa da contratação de professores de 

fora da rede pública. No entendimento do MP, os professores devem ser 

exclusivamente contatados por concurso público. O regime celetista não faria 

jus também à valorização dos professores expressa no artigo 2016 da 

Constituição Federal. A medida afrontaria também a gestão democrática das 

escolas. Segundo a visão do MP goiano, caberia: 

“essencialmente ao Estado ofertar ensino público, obrigatório, gratuito 
e de qualidade, por meio de estabelecimentos públicos oficiais” (MP-
GO, 2017), o que estaria contido no artigo 205 da Constituição 
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Federal, quando afirma que “a educação, direito de todos e dever do 
Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração 
da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho” (art 2015-CF).  

Segundo o MP, se há a possibilidade de melhoria da rede pública, ela 

deve ser buscada através de investimentos na própria rede. Por último, o MP 

criticou o uso de recursos do Fundeb para escolas fora da rede pública, e outros 

detalhes menores sobre o edital.  

O exemplo de Goiás mostra a insegurança jurídica que pode recair sobre 

o gestor que tenta repassar a uma Organização Social a gestão completa de 

um serviço educacional. 

   

Mapeamento político: Onde o modelo de Jovens Construtores pode ser 

implementado na educação pública? 

Como vimos aqui, há várias formas de implementar o Programa Jovens 

Construtores na educação pública. A Base Nacional Comum curricular abre 

várias possibilidades de implementação do Programa em parceria com a rede 

pública. A forma de parceria, contudo, se envolve professores da rede de 

ensino, professores próprios, repasse ou não de recursos, acaba influenciando 

o risco jurídico da parceria.  

Como o direito brasileiro não é calcado em jurisprudências e as Leis nem 

sempre são cristalinas, o gestor público fica muitas vezes refém de 

interpretações diversas do Ministério Público ou de Tribunais de Contas. A 

segurança jurídica para a Organização Social e para o administrador público 

devem ser levadas em consideração.  

Nesse sentido, podemos apontar que há locais nos quais modelos de 

parcerias mais ousados que envolvam financiamento público de contratação de 

professores de fora da rede pública terão mais resistência do Ministério Público 

em alguns lugares, como em Goiás. Por outro lado, a Prefeitura de Porto Alegre 

acabou de firmar um Termo de Fomento para implementação de EJA, sem 

aparentemente grandes questionamentos do Ministério Público.  

Dessa forma, os locais mais propícios para a implementação do modelo 

do Jovens Construtores devem levar em consideração: 
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1-  Experiências prévias de parcerias com Organizações da 

Sociedade Civil na Educação 

2-  Grau de ousadia do gestor educacional e apetite pela inovação 

3-  A possível oposição do Ministério Público e dos Tribunais de 

Contas 

4-  A capacidade fiscal do ente 

5-  Reações contrárias da sociedade 

6-  Gravidade da situação de vulnerabilidade dos jovens 

a.  Pobreza 

b.  Violência 

c.  Baixa taxa de abandono 

d.  Alta proporção de jovens nem nem 

7-  Alto retorno da qualificação profissional no mercado de trabalho 

Antes de listar aqui algumas redes que poderiam ser potenciais 

parceiras na implementação do Programa Jovens Construtores, é importante 

pensar que em um ano eleitoral, as administrações municipais podem sofrer 

trocas.  

A parceria pública privada para o oferecimento de EJA através de uma 

faculdade torna Porto Alegre um dos candidatos ideais para a implementação 

do Jovens Construtores. Além da experiência na implementação desse tipo de 

parceria, conta a favor o fato de o Chamamento Público não ter tido óbice do 

Ministério Público local. Sendo uma cidade grande e capital de um dos estados 

mais ricos do país, Porto Alegre possui um mercado de trabalho pujante, ao 

mesmo tempo que possui também alunos em alta vulnerabilidade social. Além 

da experiência, o Secretário Municipal de Educação, Adriano Naves de Brito 

tem escrito recorrentemente em Jornais defendendo o pape das parcerias na 

educação. Um fator contra Porto Alegre é o fato de ser um município, que não 

oferta o Ensino Médio. Nesse caso, portanto, o programa deveria ser 

implementado nos anos finais do Ensino Fundamental. 
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O Estado de São Paulo forma outra rede com potencial para a 

implementação do Programa Jovens Construtores. O Secretário Estadual de 

Educação, Rossieli Soares da Silva, foi Ministro da Educação no governo 

Temer, após a descompatibilização do Ministro Mendonça, e liderou a 

aprovação da BNCC. O governo do estado tem promovido a integração do 

Ensino Médio com o Ensino Técnico, e buscando a integração do aluno no 

mercado de trabalho. Uma particularidade de São Paulo é que o Ensino 

Técnico do Estado fica sob responsabilidade do Centro Paula Souza, que por 

sua vez é ligado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, sob 

a liderança da Secretária Patrícia Ellen. O Jovens Construtores pode também 

ser ofertado como um programa de qualificação técnica para jovens em 

vulnerabilidade sem que necessariamente esteja ligado a uma escola.  

Do outro lado do espectro político, o estado do Maranhão tem se 

destacado em investir pesado na educação e em lançar diversas políticas 

educacionais com diversos parceiros como a Vale S.A e a Fundação Getúlio 

Vargas. O Secretário Felipe Camarão é jovem e firmou recentemente uma 

parceria com Fundação La Salle para o treinamento de professores.  

O Governo do Distrito Federal e as prefeituras de Florianópolis, Montes 

Claros e Salvador são outros entes com experiência na formulação de Termos 

de Fomento.  

Caso o Programa Jovens Construtores seja implementado sem repasse 

financeiro para a prestação do Serviço, apenas com o treinamento de 

professores da própria rede de ensino para a multiplicação da tecnologia social, 

o perfil dos estados e municípios seria outro. Nesse caso, governos 

progressistas no Nordeste Brasileiro, como em Pernambuco ou na Bahia 

poderiam despontar como fortes candidatos a implementar o Jovens 

Construtores. Estes estados conjugariam alto número de jovens em 

vulnerabilidade social, contexto de violência urbana, altas taxas de abandono 

escolar, baixa inserção de jovens no mercado de trabalho formal, além de alto 

retorno da qualificação profissional. É nesses lugares que, ao menos do ponto 

de vista teórico, o Programa deveria surtir o maior efeito.  
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Conclusão  

A BNCC abre uma miríade de possibilidades para a implementação do 

Programa Jovens Construtores em parceria com Secretarias Estaduais e 

Municipais de Ensino, seja no Ensino Regular ou na Educação de Jovens e 

Adultos. O Marco Legal das Parcerias com Organizações da Sociedade Civil 

provê diferentes formas de fazer parcerias com o setor público, oferecendo 

inclusive maior segurança jurídica para que o gestor possa fazer a contratação 

direta de organizações. Existem diversas formas de parcerias, e quanto o mais 

profundas forem, com repasse de recurso e contratação de pessoal, maior o 

risco jurídico de a parceria ser embargada pelo Ministério Público e por órgãos 

de controle, a exemplo do que aconteceu em Goiás. A aceitação da popular da 

parceria também é outro fator político a se considerar, a exemplo do caso da 

cidade de Sorriso.  

O potencial para a implementação do Programa, depende, portanto, de 

fatores que vão além da disponibilidade de jovens em situação em 

vulnerabilidade e do potencial de ganhos deles no mercado de trabalho. Ter 

experiência prévia bem-sucedida e ousadia na proposição de políticas públicas 

acabam sendo outros critérios importantes na definição dos melhores locais 

para a expansão do programa.   
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