
O projeto  “Inclusão de Jovens Surdos no Mercado de Trabalho” ,  visa o 
desenvolvimento de atividades de orientação e preparação desses jovens 

com o intuito de  capacitá-los  para o enfrentamento e a superação das 
dificuldades advindas do processo de inserção no mundo do trabalho. 

O projeto atenderá  25 jovens surdos ,  com idade entre 16 e 17 anos ,  de  
ambos os sexos ,  regularmente matriculados no Ensino Fundamental ou 

no Ensino Médio e de vulnerabilidade socioeconômica.  

INCLUSÃO DE JOVENS SURDOS 
NO MERCADO DE TRABALHO

960 horas de carga 
horária total80 horas 

mensais150 beneficiários 
indiretos12 meses de 

duração

Palestra de Sensibilização; 
Workshop de Libras para 25 
colaboradores da empresa.

O Projeto contará com:

Suporte diário da equipe 
formadora e orientação 
duas vezes na semana.

Seleção dos jovens através 
de avaliação atitudinal e de 

conhecimentos gerais.

Atividades de vivência e 
treinamento através de dinâmicas.



Empresas tributadas com base no Lucro Real podem 
destinar até 1% do Imposto de Renda devido para esse 
Projeto. 

A Pessoa física que utiliza o Modelo Completo para declarar 
IR pode destinar até 6% do imposto devido!  

Para doar:

3 - Agora, no canto inferior direito, está calculado o limite do seu Valor 
disponível para doação. No campo sugerido, digite o valor que você deseja 
destinar para nosso Projeto e clique em OK. 

www

1 - Entre no programa tradicional disponibilizado pela Receita Federal e 
preencha todos os dados referentes à sua declaração, o cálculo de seu 
imposto é feito pelo sistema.

2 -Clique em Resumo da Declaração e, em seguida, em Doações diretamente na 
Declaração – ECA, uma nova tela irá abrir, clique em Novo,  escolha o Estadual 
e, no campo UF, escolha o estado de São Paulo. 

4 - No ícone imprimir, providencie a impressão do DARF desta destinação e 
realize o pagamento até dia 30 de abril 

5 - Feita a doação, encaminhe o comprovante de pagamento para o e-mail 
diderdic@pucsp.br para fazermos a destinação de sua doação ao Projeto 

facebook.com/derdic.pucsp pucsp.br/derdic @ diderdic@pucsp.br


