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Formação   
de Aprendizes

JABAQUARA

JABAQUARA

O Programa de Aprendizagem tem por finalidade o 
cumprimento da política pública voltada à promoção 
da profissionalização da juventude entre 14 à 24 anos.
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Vantagens 
ao contratar um aprendiz do CAMP Jabaquara

• Responsabilidade Social;
• Formação de qualidade;
• Cumprimento da Lei da Aprendizagem;
• Ausência de vinculo empregatício;
• Dedução de até 2% em imposto de renda.
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Nome da Entidade: CAMP JABAQUARA – CENTRO DE APRENDIZAGEM E MONITORAMENTO PROFISSIONAL DO 
JABAQUARA

CNPJ: 73.480.493/0001-88

Data de inscrição no CNPJ: 04/10/1993

Endereço: Rua Raiz da Serra nº 57

Bairro: Jd. Oriental – Jabaquara

CEP: 04347-010

Cidade: São Paulo

Estado: SP

E-mail: institucional@campjabaquara.org.br

Telefone: (11) 2597-5952

CNAE (Código Nacional de Atividade Econômico) Principal: 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos 
sociais

Supervisão de Assistência Social – SAS de referência: SAS JABAQUARA

Dados da Entidade:



Eixos de Atuação

Títulos, Inscrições e Registros

• Atendimento
• Proteção Social Básica
• Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
• Promoção da Integração ao Mundo do Trabalho

REGISTRO CMDCA n° 1.122/05
UPE: 2013-0.303.461-8 
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Histórico do  
CAMP Jabaquara
O CAMP Jabaquara – Centro de Aprendizagem e Monitoramento Profissional do 
Jabaquara, também designado pela sigla CAMP Jabaquara, é uma pessoa jurídica de 
direito privado, constituída na forma de associação de fins não econômicos e lucrativos, 
entidade de assistência social, de caráter beneficente e utilidade pública, apartidária.

Tem por missão institucional: promover o desenvolvimento educacional, cultural, 
social e formação técnico-profissional do adolescente; atender de maneira ampla 
o adolescente no seu crescimento como ser humano, contribuindo para a melhor 
integração na família e na comunidade; fortalecer o seu projeto de vida, com ênfase na 
educação profissionalizante.

Seus valores estão pautados na prática cidadã, na preservação ambiental, no estudo 
como forma de aprimoramento, na ética das relações sociais, na sociabilidade, 
na organização do trabalho, na vida e na valorização da família nas suas diversas 
conformações na atualidade.
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Atua há mais de 20 anos realizando atendimento na área de 
assistência social, promovendo a integração ao mundo do 
trabalho, de forma gratuita, continuada, permanente e planejada, 
para os usuários e a quem deles necessitar. A partir do segundo 
semestre do exercício de 2016, desenvolverá também o Serviço 
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

B - FINALIDADES ESTATUTÁRIAS 

O CAMP Jabaquara é uma associação sem fins lucrativos. 
Conforme descrito no artigo 2º do Estatuto, tem por objetivo: 
“Promover o desenvolvimento educacional, cultural, social 
e formação técnico-profissional do adolescente, até sua 
maioridade civil, visando um atendimento amplo na promoção 
humana e uma maior integração social, com ênfase na educação 
profissionalizante”.

C - OBJETIVOS DA INSTITUIÇÃO

O CAMP Jabaquara tem por objetivos promover o desenvolvimento 
do adolescente, visando um atendimento amplo na promoção 
humana e uma maior integração social; propiciar formação e 
inclusão no mundo do trabalho, com proteção social e garantia 
de direitos.

PROGRAMA DE PROMOÇÃO 
DA INTEGRAÇÃO AO MUNDO 
DO TRABALHO
O Programa de Promoção da Integração ao Mundo do Trabalho 
promoverá a formação e integração ao mundo do trabalho, com 
proteção social e garantia de direitos, desenvolvendo, resgatando 
e fortalecendo o protagonismo juvenil, através da reflexão 
crítica permanente como condição de crescimento pessoal e 
construção de autonomia, nos termos da Constituição Federal, 
Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, Estatuto da Criança 
e do Adolescente – ECA, Normativas da Política de Assistência 
Social, com destaque para a Resolução CNAS nº 33/2011, e 
também da legislação que rege a Aprendizagem Profissional no 
que concerne à Socioaprendizagem.



Rua Raiz da Serra, nº 57, Jardim Oriental, São Paulo, SP CEP: 04347-010 Telefone: (11) 2597-5952

institucional@campjabaquara.org.br
Entre em contato pelo Email:

http://campjabaquara.org.br/

