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O Programa Bolsa Jovem revela-se como agente transformador de

realidades, desenvolvendo o protagonismo juvenil e gerando a inclusão social,

incentivando a ativação econômica e a redução das desigualdades sociais reafirmando

o seu compromisso com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS,

principalmente a erradicação da pobreza, saúde e bem-estar,

igualdade de gênero e redução das desigualdades.

1. Erradicação da pobreza
Acabar com a pobreza em todas as suas

formas, em todos os lugares.



2. Fome zero e agricultura sustentável
Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e

melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável.

3. Saúde e bem-estar
Assegurar uma vida saudável e promover

o bem-estar para todos, em
todas as idades.



4. Educação de qualidade
Assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e

promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.

5. Igualdade de gênero
Alcançar a igualdade de gênero e empoderar

todas as mulheres e meninas.



Serão 3.000 (três mil) jovens entre idades de 15
(quinze) e 29 (vinte e nove) anos, completos durante o

prazo de início da vigência da bolsa, e formação de
cadastro de reserva, para integrarem o programa

Bolsa Jovem. Queremos garantir aos jovens em situação de
vulnerabilidade condições de participação contínua nas

diversas áreas de atuação juvenil por meio da
concessão de benefício financeiro.



Quem pode participar?
Todos jovens com no mínimo 15 (quinze) anos completos e com no

máximo 29 (vinte e nove) anos até o dia 5 de setembro de 2022;

Todos jovens com deficiência (PcD's) com no mínimo 15 (quinze) anos completos
e com no máximo 35 (trinta e cinco) anos até o dia 05 de setembro de 2022;

Que residam em Fortaleza

Jovens que não recebam bolsas do programa Futuros(programa da rede cuca), 
rede juv, bolsa atleta e bolsa esporte;

Receba até 1 salário mínimo (por pessoa da família) 

Que não sejam colaboradores, prestadores de serviços e contratados de projetos, 
ações e atividades da Secretaria Municipal da Juventude diretamente ou indireta-

mente por contrato de gestão ou contrato de prestação de serviço;

Jovens sem pendências fiscais Municipais, Estaduais e Federais;

Para a vaga do JD no controle, o jovem deve ter participado e concluído
o programa Juventude Digital



Mais detalhes sobre quem
pode participar?

Para os jovens com deficiência o Programa Bolsa Jovem irá destinar 10% (dez por cento) das
vagas, sendo 300 bolsas ao público PcD, com idade máxima de 35 (trinta e cinco) anos;

Serão até 150 vagas para jovens que estejam em cumprimento de medida em meio aberto do 
Sistema Socioeducativo do Estado do Ceará, sendo acompanhada e intermediada a seleção e a 

execução das atividades por meio da Superintendência do Sistema Estadual do Atendimento 
Socioeducativo - SEAS e Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social.

A Reserva de vagas destinadas aos egressos, poderão ser ocupadas pela ampla concorrência
caso não haja jovens egressos classificados para o total das vagas reservadas.

Serão reservadas até 50 vagas para jovens egressos do Programa Juventude Digital na área Ciên-
cia, Educação e Tecnologia para a criação de solução informatizada para a gestão pública mu-

nicipal, sob a orientação da equipe da Controladoria e Ouvidoria do Município- CGM e da 
Fundação CITINOVA (JD no Controle)



E como vai acontecer essa seleção?

Todas as avaliações serão feitas de forma online,
através do sistema de seleção da juventude.

Conheça os critérios de avaliação

Anos de participação em projetos seminários e ações comprovadas;
Cursos, oficinas, mostras e festivais, exposições ou campeonatos que participou

nos últimos com comprovações; Apresentar um “Projeto de Vida”, respondendo a per-
gunta, existente no site de seleção: Quais os meus planos, metas e objetivos a serem 

alcançados com o Bolsa Jovem, na categoria que escolhi, no período de 12 meses, e o 
que preciso fazer ou adquirir para conquistá-los? 

Apresentação de comprovações:

Você deve apresentar links de vídeos em plataformas, prints, fotos, certificados ou apresentação
de carta de recomendação porprofessor, técnico, fornecedor, parceiro do projeto/ação,

instrutor ou qualquer pessoa maior de idade que tenha conhecimento da
atividade/ação/projeto desenvolvida e a sua experiência.



Quais áreas serão potencializadas?

Artes Visuais, Audiovisual, Circo, Cultura tradicional
e popular, Dança, Fotografia, Humor, Literatura, Música e Teatro

Arte e Cultura

Direitos Humanos, Direitos das Minorias, Diversidade, Grêmios, Centros Acadêmicos,
Diretório Acadêmico, Inclusão, Liderança Social e Comunitária, Protagonismo Juvenil

Cidadania e Participação Social

Debates Acadêmicos, Desenvolvimento de softwares, E- Games,
cPesquisa A adêmica e/ ou escolar, robótica, e JD no controle

Ciência, Educação e Tecnologia



Jornalismo, Podcast, Produção Gráfica, Produção Multimídia

(Blogs, redes sociais, canais de vídeo etc)  e Publicidade e Propaganda

Comunicação 

Povos Indígenas, Integrantes de Circos de Lona, Quilombolas, Ciganos,

Povos do Mar, Comunidade Tradicional de Matriz Africana, Povos de Terreiros,

Comunidades Tradicionais de Extrativistas e/ou Ribeirinhos

Comunidades e Povos Tradicionais

Educação Ambiental, projetos sustentáveis, causa animal

Meio Ambiente e Sustentabilidade



Atividades Lúdicas e de Recreação ou lazer

Práticas Recreativas e Lazer

Práticas Holísticas, Promoção de Saúde Física e Mental e Redução de Danos

Saúde e Bem-Estar

Economia criativa (Artesanato, Designer, Escultura,
Edição de Livros e Publicações, Moda e Pintura), Empreendedorismo Social,

Empreendedorismo Cultural e Economia Colaborativa

Economia Criativa e Empreendedorismo



E qual é o valor
dessa bolsa aí?

R$ 300,00
(trezentos reais)

As bolsas são todas
no valor de



Cuida nesse calendário
pra não ficar perdido

Lançamento do Edital
Período de inscrições online
Validação e Análise das inscrições

Prazo Recursal
Divulgação do Resultado Final

12 de agosto de 2022
15 de agosto a 05 de setembro de 2022
06 de setembro a 18 de setembro de 2022
19 de setembro de 2022
20 de setembro a 22 de setembro de 2022
23 de setembro de 2022

Ciclo Formativo Obrigatório 26 de setembro a 10 de outubro de 2022

Divulgação do Resultado Preliminar
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Deu valor?
Bora se inscrever, né?

Faça a sua inscrição gratuita e totalmente online pelo site
https://portaldajuventude.fortaleza.ce.gov.br/bolsajovem/

Não vacila! Não precisa ter pressa! Confira os seus dados, documentação,
comprovações, fotos e afins com calma antes de finalizar a sua inscrição.

Depois que tu enviar, tá enviada! Você não consegue
realizar alterações na sua inscrição.
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Preencher de 02 a 04 relatórios mensais disponíveis no sistema até o 10º dia de cada 
mês, informando as atividades vinculadas ao Bolsa Jovem desempenhadas no mês;

Minhas obrigações

Os jovens selecionados para o Bolsa Jovem 2022 deverão, necessariamente, sob 
pena de cancelamento do benefício, cursar 01 (um) dos 06 (seis) cursos abaixo 

ofertados pela plataforma descomplica (https://descomplica.com.br/), devendo 
ao final do curso, apresentar no seu relatório mensal, o certificado de conclusão.

I – Empreendorismo;
II – Introdução à gestão de projetos;

III – Planejamento de carreira;
IV – Domine a loja - e-commerce;

V – Pedagogia digital; e
VI - Storytelling

Participar obrigatoriamente do ciclo formativo da Bolsa Jovem

Usar a logomarca oficial do Programa Bolsa Jovem, e da Secretaria
Municipal de Juventude da Prefeitura de Fortaleza,

nas apresentações,trabalhos ou materiais gráfico que fizer;
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