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JUSTIFICATIVA - PL 0094/2017 
Visa a presente propositura possibilitar aos jovens o acesso às orientações e 

esclarecimentos sobre as profissões e o mercado de trabalho; na medida que entende-se que 
o trabalho pode ser estruturante da identidade se proporcionar ao jovem um sentido de vida, 
sejam elas a qualificação escolar passando por todos os degraus da vida escolar e acadêmica, 
ou a qualificação técnica e o conhecimento específico em alguma área de atuação no mercado, 
facilitando escolhas profissionais tais etapas são períodos de preparação para a busca do 
emprego, e um jovem qualificado é capaz de assumir as responsabilidades que o mercado 
exige. 

Há diversos programas governamentais como "Meu primeiro emprego" Pronatec 
consubstanciado na Lei No. 12.513 que oferece oportunidade às pessoas inscritas no Cadastro 
Único- CADÚnico , estudantes do ensino médio da rede pública, beneficiários do seguro 
desemprego; o Projovem criado pela Lei No. 11.129 que atende o publico que são beneficiários 
do bolsa família e também aos jovens em situação de risco pessoal e social e o Jovem 
Aprendiz criado pela Lei No. 10.097 que atende a faixa etária de 14 a 24 anos, jovens 
matriculados e frequentando escola; e no caso do aprendiz seja pessoa com deficiência não 
haverá limite máximo de idade para contratação. 

O acesso à informação e os meios de acesso a estas oportunidades e outras do setor 
privado são fatores determinantes nesta etapa da vida dos jovens adolescentes, na perspectiva 
positiva do trabalho, este pode assumir um papel facilitador na aquisição de valores e 
habilidades, bem como função importante para construção da identidade do individuo, estes 
programas poderão contribuir de maneira a possibilitar o crescimento profissional em um 
mercado que exige o tempo todo cada vez mais experiência, contribuindo também para a 
independência pessoal e financeira além de ser uma possibilidade para construção de seus 
paradigmas, que influenciarão a maneira como esta etapa da vida é percebida, e os 
adolescentes adquiram valores como responsabilidade, compromisso e respeito através do 
despertar de uma nova perspectiva. 
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