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Instituto 3M abre inscrições para Programa Formare
em Itapetininga
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São Paulo

Iniciativa oferece curso de educação profissional certificado pelo MEC
para moradores da cidade paulista
O Programa Formare, realizado pelo Inst it ut o 3M, est á com inscrições abert as para jovens de 16 a 18 anos que moram em
It apet ininga, int erior de São Paulo, para o curso de Assist ent e de Manufat ura Indust rial. O Formare é um projet o social
desenvolvido pela Fundação Iochpe, em parceria com empresas de grande e médio port e, e oferece curso profissionalizant e
a jovens, como uma port a de ent rada para o primeiro emprego no mercado de t rabalho.
Para se inscrever no programa, o jovem deve est ar cursando ou t er cursado o Ensino Médio em escola pública e t er a renda
per capit a da família at é um salário mínimo. O curso oferece 20 vagas. O processo selet ivo inclui: t est e de mat emát ica,
port uguês, redação, visit a domiciliar, ent revist a com o candidat o e a família, além de dinâmica de grupo.
O curso t erá duração de 600 horas e as aulas t eóricas e prát icas acont ecerão na unidade da 3M em It apet ininga. Os
est udant es receberão bolsa auxílio de meio salário mínimo e out ros benefícios como aliment ação, t ransport e, seguro de
vida, assist ência médica e odont ológica, uniforme e mat erial escolar para uso durant e as aulas.
De acordo com Mara Fioravant e, president e do Inst it ut o 3M, por meio do Programa Formare a 3M reforça o seu compromisso
social, capacit ando jovens para a busca do seu primeiro emprego: “Com o t rabalho volunt ário realizado por meio do
programa, os funcionários da 3M usam sua experiência e conheciment o para ajudar a desenvolver as pot encialidades dest es
jovens em sit uação de desvant agem econômica, com o objet ivo de inseri-los no mercado de t rabalho”.
Com a formação dest a nova t urma, o Inst it ut o 3M e a 3M realizarão o t erceiro curso na unidade. As t urmas ant eriores
t ot alizam 39 alunos formados no curso de Assist ent e de Manufat ura Indust rial.
Filhos e dependent es de funcionários da 3M não podem se inscrever para o curso. Os int eressados t êm at é 25 de agost o
para se inscreverem por meio do link.
So bre o Fo rmare
O Formare é um projet o da Fundação Iochpe que, desenvolvido a part ir de parcerias com empresas de grande e médio port e,
oferece cursos de educação profissional para jovens de famílias de baixa renda com idades ent re 16 e 18 anos. Os cursos
oferecem a oport unidade de formação inicial para o mercado de t rabalho e t êm a duração de aproximadament e um ano. As
aulas são minist radas pelos próprios funcionários quer at uam como educadores volunt ários nas inst alações da empresa.
So bre o Instituto 3M
O Inst it ut o 3M de Inovação Social é uma organização idealizada pela 3M do Brasil e visa cont ribuir para a t ransformação social
do Brasil promovendo o empreendedorismo de nossas fut uras gerações, fundament ado em valores ét icos, de cidadania e de
sust ent abilidade. A missão do Inst it ut o 3M, fundado há 12 anos, é at uar na descobert a de t ecnologias sociais e no
desenvolviment o de programas próprios e em parcerias com foco na formação de nossas fut uras gerações para
empreendedorismo. Para mais informações, acesse: www.inst it ut o3m.org.br
So bre a 3M
Na 3M, aplicamos a ciência de forma colaborat iva para melhorar vidas diariament e. Com cerca de 91 mil funcionários
conect ados com client es em t odo o mundo e mais de 55 mil it ens de produt os inovadores para diferent es mercados, a 3M
at ingiu US$ 31,7 bilhões em vendas globais em 2017. No Brasil, o Grupo 3M cont a com cinco fábricas inst aladas no Est ado de
São Paulo, que compõem a 3M do Brasil, além das empresas 3M Manaus, inst alada no Amazonas e a Capit al Safet y, que opera
no Paraná. Em 2017, alcançou fat urament o brut o de R$ 3,8 bilhões no País, onde cont a com cerca de 3.400 funcionários.
Conheça nossas soluções criat ivas no sit e www.3M.com.br e cadast re-se para receber nossas not ícias em
ht t p://news.3m.com/pt -br.
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