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Projeto CidadaniaProjeto Cidadania

Saiba o que ele pode acrescentar à sua empresa

Humanização

Ambiente de Trabalho

Valor Comunitário

Integração Social de Portadores de Deficiência

Ação Social Voluntária 



Projeto CidadaniaProjeto Cidadania
Os portadores de deficiência

em sua empresa são:

Muito Fiéis

Esforçados

Reconhecedores de Qualquer Tentativa de Apoio

Muito Competentes e acima de tudo...

São exemplos de vida em sua equipe de trabalho



Projeto CidadaniaProjeto Cidadania
Saiba o que podemos fazer por sua empresa

• A Eficiência do Deficiente
Contratação de um portador de deficiência, tomando por base 
seu potencial intelectual, sua capacidade profissional e não 
sua limitação, quer física, mental, ou sensorial.

• Tabus e Crenças
O que é verdade e o que é crendice popular, no trato com o 
portador de deficiência.
Tudo sobre as verdadeiras contribuições e limitações desses 
profissionais.
Como integrar este profissional no mercado de trabalho e na 
sua empresa.



Projeto CidadaniaProjeto Cidadania
Saiba o que podemos fazer por sua empresa

•Profissional certo no lugar certo
A informação como principal instrumento para a contratação do 
Portador de Deficiência, na plena utilização de sua capacidade 
profissional, para o alcance dos objetivos da empresa.

•Cidadania
A Empresa cumprindo seu papel social garantindo o direito à
cidadania destes profissionais que também tem família, um lar, 
desejos, sonhos, projetos e o direito à uma vida digna.

•Clima Organizacional
Aprenda com esses profissionais a valorizar o trabalho em equipe e 
o respeito ao ser humano como principal forma de gestão de 
pessoas numa organização.



Projeto CidadaniaProjeto Cidadania

Pioneiro no setor de

integração profissional do

“Portador de Deficiência”

desde 1996



CONSCIENTIZACONSCIENTIZAÇÃÇÃOO

Palestra elucidativa sobre a potencialidade 
dos Portadores de Deficiência, 

independente de suas limitações.
Informações sobre habilidades, 

competências e produtividade desses 
profissionais.

Abordagem legal, conceitos e práticas de 
mercado.



IDENTIFICAIDENTIFICAÇÃÇÃO da EMPRESAO da EMPRESA

Identificação das características da 
Empresa, do perfil, das necessidades, 
condições e prazos para atendimento.

Cálculo da cota referente ao número de 
funcionários, identificando os já

existentes na empresa hoje.



AVALIAAVALIAÇÃÇÃO ESTRUTURALO ESTRUTURAL

Avaliação da estrutura física do 
ambiente de trabalho, promovendo 

sugestões de adaptação do ambiente 
quando necessárias, dentro das 

normas de acessibilidade previstas 
pela  ABNT, Normas

Regulamentadoras e de 
acessibilidade por limitação
( Projeto Acessibilidade ).



IDENTIFICAIDENTIFICAÇÃÇÃO DE FUNO DE FUNÇÕÇÕESES

Conhecimento da descrição dos cargos 
e perfil desejado para entender as 

necessidades da empresa e selecionar 
os Portadores de Deficiência que 
apresentem o melhor perfil para a 

função a ser exercida.



WORKSHOPWORKSHOP

Evento informativo sobre a potencialidade 
dos Portadores de Deficiência, 

independente de suas limitações, enfocando 
a melhora no clima organizacional, modo de

tratá-los, explanação sobre o
Projeto Cidadania e os resultados 

esperados pela empresa e experiências de 
outros locais. 

Evento desenvolvido em grupos, com 
trabalhos vivenciais que ajudam na 

compreensão do trato com a diversidade. 
Desenvolve e/ou fortalece habilidades e 

competências de liderança.



SOCIABILIDADESOCIABILIDADE

Palestras internas para esclarecimento e 
sensibilização quanto ao trato desta população 

especial, antes de sua contratação, visando facilitar o 
processo de integração entre as partes, motivando o 
cliente interno a receber seus novos colaboradores.

Abordagem de como trabalhar e tratar um Portador de 
Deficiência, de forma a obter do Profissional sua 

constante motivação, alto rendimento no trabalho e 
fácil integração com os colegas de equipe.

Da mesma forma preparar os demais integrantes para 
o recebimento de um profissional especial, mas que 
tem capacidade e potencial para exercer qualquer 

função que seu perfil assim o permita.



PROJETO D.R.T.PROJETO D.R.T.

Consultoria na elaboração de um 
cronograma para cumprimento das 
adaptações, seleção, contratação e 
colocação da pessoa portadora de 

deficiência na função a ser exercida, 
garantindo o perfil desejado pela empresa 

e atendendo às exigências da D.R.T., 
para fins de cumprimento de fiscalização 

e Projeto Acessibilidade exigido pelo 
Ministério do Trabalho.



RECRUTAMENTO & SELERECRUTAMENTO & SELEÇÃÇÃO O 
DIRIGIDODIRIGIDO

Execução do trabalho de triagem  e 
encaminhamento destes profissionais, 
de acordo com a disponibilização de 
vagas a serem preenchidas, no perfil 

já previamente acordado.



AVALIAAVALIAÇÃÇÃOO

Acompanhamento junto à empresa, do 
comportamento dos funcionários, 
clientes, fornecedores e do clima 

organizacional, frente à implantação 
do Projeto e para sua consolidação.



TREINAMENTO DE TREINAMENTO DE 
MULTIPLICADORESMULTIPLICADORES

Garantir a continuidade do projeto 
depois de estruturado e implantado, 

através da formação de pessoas 
indicadas pela empresa.



ASSESSORIA ASSESSORIA 

Assessoria na continuidade de 
implantação do Projeto em outras 
localidades, se necessário, e na 

prestação de serviços de treinamento 
de multiplicadores e processo de 

reciclagem.



PressupostosPressupostos

Tendo em vista as novas diretrizes do Decreto 2.398/99 que, em 
complemento à Lei 8.213/97, garante a adequação ambiental, a 

igualdade de oportunidades no acesso ao trabalho para pessoas 
portadoras de deficiência e o cumprimento da cota reserva de vagas 

para empresas com mais de cem funcionários, como também as novas 
diretrizes na D.R.T., faz-se necessário o cumprimento de vários itens 

relacionados à construção (Normas Regulamentadoras, Normas ABNT, 
Leis Municipais e Estaduais) para adaptabilidade do espaço físico às 
condições de trabalho para os portadores de deficiência, observando-

se cada disfunção / limitação e as regras de acessibilidade que o 
acompanham.

Seguramente o Projeto Cidadania não só busca a sociabilização do 
Portador de Deficiência, como também tem por meta o cumprimento 

integral da legislação pertinente.


