
O programa da  #kick nasceu para viabilizar ao aluno de escola pública
uma oportunidade de início de uma carreira profissional em tecnologia,

uma área promissora, em crescimento, que já passa grande dificuldade em
encontrar profissionais minimamente preparados para atender toda a

demanda de um mundo digital.

A tecnologia de hoje está movendo o mundo e mudando a cara do mercado de trabalho. Entender
como ela funciona já não é mais só uma questão de diversão, mas pode ser a chave para um país
capacitado e com oportunidades para todos.

Hoje, mais de 80% dos nossos jovens estudam em escolas públicas e não passam por uma formação
na área de tecnologia. Pensando em garantir a estes jovens as mesmas oportunidades que quaisquer
outros jovens no início de suas carreiras, o nosso projeto propõe uma jornada tecnológica e
socioemocional totalmente sem custo.

Cada participante do programa construirá e participará de uma jornada customizada que o
capacitará e o conectará ao mercado de trabalho para ajudá-lo a ingressar no seu primeiro emprego
na área de tecnologia. Estes jovens trilharão uma jornada prática, serão desafiados a pensar fora da
caixa, resolver problemas reais e colaborar para alcançar objetivos. Para isso, serão selecionados
jovens entre 16 a 20 anos que estejam matriculados no ensino público e tenham dedicação e vontade
para transformar o próprio futuro. 

O programa completo terá a duração de 2 anos, sendo o primeiro ano obrigatório (trilha de base) e o
segundo (trilha específica) opcional para alunos que queiram se especializar em um ramo específico
de tecnologia. Por meio de aulas virtuais ao vivo combinadas a desafios práticos e mentorias
individuais e em grupo, os alunos serão inicialmente introduzidos à linguagem de programação e
à metodologia de gerenciamento de projetos. Ao longo do programa de base os alunos terão ainda
uma introdução em frontend e backend e desenvolverão desafios reais elaborados em conjunto com
empresas parceiras. Além da área de tecnologia, igual importância será dada ao acompanhamento
socioemocional do jovem. Noções como pensamento crítico, análise, criatividade, apresentações,
negociações e tomada de decisões serão trabalhadas através de um currículum customizado ao
longo do programa e colocadas em práticas durante os desafios.

Capacitação prática em programação e desenvolvimento
pessoal para jovens de 16 a 23 anos matriculados em

escolas públicas para prepará-los a um possível primeiro
emprego na área de tecnologia
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Jovens precisam ter de 16 a 23 anos; 
Jovens precisam estar matriculados ou tenham estudado em escola pública
Jovens precisam ter acesso a um computador e à internet 

Processo de inscrição do jovem através do nosso site
Teste de raciocínio lógico
Perfil de personalidade
Entrevista com jovem e responsável
Matrícula 

Quem pode se inscrever no programa?

Para se inscrever no programa, temos 3 pré-requisitos que precisam ser satisfeitos:

Como faço para me inscrever no programa?

As inscrições são gratuitas. Acesse nossa página de inscrição e preencha o formulário.
Você vai receber um email confirmando sua inscrição. 

Como será o processo de inscrição e seleção?

Sou empresa, como posso ajudar ou participar do programa?

Empresas podem contribuir de diversas formas. O nosso programa de parceria inclui
desde participação ao longo do programa até o acesso a estes jovens uma vez que eles
estejam capacitados. Entre em contato conosco através do nosso site, email, Whatsapp
ou redes sociais (Instagram ou LinkedIn) para saber mais. 

Sou pessoa física e quero ajudar no programa

Precisamos de ajuda! Você pode nos ajudar financeiramente, mas também de diversas
outras formas como criação de conteúdo nas redes sociais, compartilhando o projeto,
contato e networking, nos direcionando vagas da sua empresa para jovens entre outros.
Se quiser se voluntariar, entre em contato conosco através do
www.soukick.com.br/contribua).
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