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Guia de Emprego das Periferias: Plataforma gratuita de referência no mapeamento de vagas
nas periferias
São Paulo, Brasil
Anderson Menese...

Ano em que foi fundado:
2016
Tipo de organização:
Sem fins lucrativos / ONG/ Setor Civil
Estágio do Projeto:
Start-Up
Orçamento:
$10,000 - $50,000
Website:
http://guiadeempregodasperiferias.com.br/
Facebook:
https://www.facebook.com/guiadeemprego/
Scaling strategies launched within the past 6 months:
Crescimento organizacional
Business
Employment
Urban
Public policy
Resumo do projeto
Pitch de Elevador (Explicação curta e direta)

Resumo conciso: Ajude-nos a lançar esta solução! Forneça uma explicação dentro de 3-4 frases curtas.
<p>Dica: Este será o primeiro texto introdutório sobre este projeto que será visualizado por quem acessar sua inscrição.</p>
O Guia de Emprego das Periferias é uma plataforma gratuita que mapeia e divulga ofertas de trabalho nas periferias da capital paulista e da
Grande São Paulo.

E SE... - Inspiração: Escreva uma frase que descreve uma forma que seu projeto se atreve a perguntar: "E SE?"
E se os moradores das regiões menos favorecidas da cidade pudessem economizar tempo não se locomovendo tanto para chegar ao seu
local de trabalho?
SOBRE O PROJETO

Problema: Este projeto busca solucionar qual problema?
O trânsito de pessoas pela cidades e a falta de incentivo em desenvolvimento local.

Solução: Qual é a solução proposta? Por favor, seja específico!
Contribuir para que as pessoas encontrem vagas de trabalho próximas às suas residências, melhorando sua qualidade de vida, fomentando o
desenvolvimento da economia colaborativa e local, e a mobilidade urbana. Mostrando ofertas de emprego nas regiões periféricas e
incentivando este desenvolvimento.

Prêmios
Vai Tec (Programa de Valorização de Iniciativas Tecnológicas), da Prefeitura de São Paulo, em 2015.

Impact: How does it Work
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Impact: How does it Work

Exemplo: Compartilhe um exemplo específico de como essa solução faz a diferença, inclua situações práticas.
Como o projeto nasceu à pouco tempo ainda não temos um exemplo específico, mas já conversamos com muitas pessoas que acreditam que o
projeto é inovador e necessário. Até o prefeito da cidade Fernando Haddad elogiou o projeto, dizendo que é um marco para as periferias da cidade.

Impacto: Qual tem sido o impacto do seu trabalho até hoje? Descreva também o impacto esperado para o futuro do
projeto.
Já foram cadastradas mais de 500 vagas de emprego nas regiões periféricas da cidade em diferentes áreas, como Comercial, Comunicação,
Educação, Esporte, Saúde e Serviços. E mais de 13 mil usuários já passaram pelo site (segundo dados do Google Analytics)

Estratégias de Expansão: Avançando o projeto, quais são as principais estratégias para ampliar o seu impacto?
Queremos aumentar a participação pública das empresas que estão localizadas nas periferias para divulgação das vagas e também a divulgação
da plataforma nessas regiões.
Sustentabilidade
Financiamento: Como o seu projeto está sendo apoiado financeiramente?:
outro - 5%

Plano de Sustentabilidade Financeira: Qual é o plano para garantir a sustentabilidade financeira do projeto?
Queremos criar um modelo replicável para licenciar a plataforma, criar programas de doações e buscar subsídio de fundações e editais.

Mercado ou Setor: Quais projetos ou organizações estão solucionando o mesmo problema que você e como essas
propostas diferem da sua?
Algumas plataformas comerciais existem nesta área, como Vagas.com, Catho entre outras, porém nenhuma tem o foco ou a penetração nas
regiões de baixa renda como o Guia de Emprego das Periferias.
Equipe

História de fundação
O projeto nasceu dentro da iniciativa de jornalismo hiper-local, a Agência Mural de Jornalismo das Periferias, formado por dezenas de
correspondentes comunitários e voluntários), que tem como missão minimizar as lacunas de informação e contribuir para a desconstrução de
estereótipos sobre as periferias na região metropolitana da Grande São Paulo.

Equipe
Hoje, o Guia De Emprego das Periferias conta com um editor em tempo integral que busca e cadastra as vagas na plataforma (Formado em
Jornalismo). Um Socia Media em tempo parcial, que trabalha com a divulgação online da plataforma (Formado em Publicidade) e também um
mobilizador em tempo parcial (Formado em Jornalismo), que tem o papel de mobilizar empresas, organizações públicas e população para utilizar
melhor a plataforma.
Anexar arquivos:
apresentacao_guiadeempregodasperiferias.pdf
Público Alvo:
Jornalistas, Populações marginalizadas, Jovens.
Outros (Por favor, especifique)
Foco de atuação:
Meio de Comunicação, Pesquisa e informação, Tecnologias.
Outros (Por favor, especifique)
Inovação: O que faz que seu projeto seja inovador no setor de Direitos Humanos? (600 caracteres ou 100 palavras)
Acreditamos que estamos minimalizando as lacunas de informação e contribuindo para a desconstrução de estereótipos sobre as periferias das
cidades, além de incentivar o desenvolvimento local e ainda dar visibilidade para talentos esquecidos por lá.
Conte-nos sobre as parcerias que apoiam o seu trabalho: (450 caracteres ou 75 palavras)
Atualmente, além da Agência Mural, o Guia de Emprego das Periferias conta com a parceria da Prefeitura de São Paulo por meio da Adesampa
(Agência São Paulo de Desenvolvimento).
Políticas Públicas: De que modo você está contribuindo ou pensa em contribuir com no âmbito de políticas públicas? (300 caracteres ou 50
palavras)
Novas tendências: Além de seu projeto, que fatores, mudanças ou sucessos você acredita que poderiam ter uma forte influência no avanço
dos Direitos Humanos? (600 caracteres ou 100 palavras)
O GEP está totalmente ligado ao Plano Diretor da Cidade de São Paulo, por exemplo. Que conta com alguns artigos que fazem total sentido com
nossos objetivos. São eles:
Artigo 6
IX - planejamento da distribuição espacial da população e das atividades econômicas de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano
e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente, a mobilidade e a qualidade de vida urbana;
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Artigo 7
III - reduzir a necessidade de deslocamento, equilibrando a relação entre os locais de emprego e de moradia;
Artigo 10
VI - desconcentração das oportunidades de trabalho, emprego e renda, beneficiando os bairros periféricos;
Source URL: https://www.changemakers.com/pt-br/direitoshumanos/entries/guia-de-emprego-das-periferias
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