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Quem Somos

NURAP – Núcleo de Aprendizagem Profissional e Assistência 
Social, é uma organização sem fins lucrativos, fundada pelo 

Rotary Club de São Paulo Brooklin e Rotary Club de São Paulo 
Morumbi, que há 3 décadas tem como objetivo ajudar seus 

parceiros na inclusão e capacitação de pessoas, preparando os 
melhores talentos para o mundo do trabalho!

Promoção Humana

Atendendo de forma totalmente gratuita, no
NURAP, são desenvolvidos projetos e programas
que fomentem a promoção humana de acordo com
a necessidade da população, a ampliação dos
direitos da sociedade e principalmente da
querência em atender a uma demanda reprimida.

Em nossa história, mais de 30.000 pessoas já
fizeram parte dos nossos projetos e programas.

O que oferecemos para nossos 
parceiros?

Inclusão de Aprendizes 
para o cumprimento da 

Lei n° 10.097

Inclusão de Pessoas 
com deficiência nas 

Empresas para o 
cumprimento da Lei n°

8.210

Elaboração de Projetos 
de Responsabilidade 

Social

Consultoria para mapear 
a situação de 

acessibilidade da 
empresa e adaptações 
necessárias nas suas 

edificações

Curso de Libras

Palestras de 
Sensibilização

Interpretação de Libras

Recrutamento e 
Seleção para vagas 

efetivas

Inserção de Estagiários 
através da Lei 

N°11.788/2008

Programas e Projetos

O ”Realizando Sonhos”, contempla
o programa jovem aprendiz criado

a partir da Lei da Aprendizagem
N°10.097/00.  O programa possui conteúdos
desenvolvidos pela área pedagógica, com o 

intuito de desenvolver habilidades e 
competências em várias áreas da empresa e a 

permanência do jovem no mundo do 
trabalho.  A programação a ser desenvolvida

contempla teoria, prática e formação 
humana.

Programas e Projetos

O programa “A Caminho da Inclusão” capacita,
reabilita e inclui a pessoa com deficiência

no mundo do trabalho, visando a
Lei de Cotas para Pessoas com deficiência

N°8.213/91. O NURAP busca o desenvolvimento 
humano, e o principal foco é proporcionar a 

pessoa com deficiência maior independência, 
qualidade de vida e inclusão social através da Lei 
Brasileira de Inclusão da Pessoa com deficiência 

N° 13.146.
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Programas e Projetos

De Acordo com a Lei N°11.788/2008,
definimos o estágio com ato educativo

escolar supervisionado, que visa a
preparação para o trabalho produtivo,

objetivando o desenvolvimento do 
educando

para a vida cidadã e para trabalho,
e o NURAP disponibiliza vagas de estágio 

em diversas áreas de
atuação através do programa 

“Construindo o Futuro”.

Programa “Valorizando Talentos” –
Recrutamento e seleção para cargos efetivos, 

promovendo oportunidades em diversas áreas 
de atuação com direcionamento para 

entrevistas de empregos. O projeto contempla 
jovens, adolescentes e adultos que buscam 

colocação no mundo do trabalho.

Programas e Projetos

Programas e Projetos Programas e Projetos

O projeto Acolhida é a porta de entrada no NURAP. 
Todos interessados assistem a palestra e 

apresentação do NURAP, dos projetos e oficinas, de 
atendimentos em grupo ou individualizado da 

família após a anamnese e relatório sócio 
assistencial.

O objetivo desse projeto, é desenvolver a 
capacitação de forma contínua, possibilitando seu 

autoconhecimento e protagonismo. Reforçar 
conhecimentos formais e práticos que possuam 

relação com o dia a dia de um profissional; 
Incentivar a reflexão; Aprimorar a comunicação. 

Programas e Projetos

As “Oficinas Culturais” são atividades práticas que 
proporcionam novos conhecimentos e vivências, e o 

contato com os mais diversos tipos de linguagens, 
técnicas e ideias.  O NURAP proporciona seis 

modalidades de Oficinas: Percussão, Violão, Violino, 
Mídias Digitais, Empreendedorismo e Jogos Teatrais..

O intuito principal desse programa é agregar 
informações pertinentes aos projetos de 

aprendizagem e incentivar o protagonismo juvenil 
através de uma liderança escolhida 

democraticamente falando pelos demais aprendizes 
da turma referente.

Programas e Projetos

Inclusão das pessoas imigrantes e/ou em situação de 
refugio no mercado de trabalho e acompanhamento 

do seu desenvolvimento profissional e social. O 
objetivo do projeto é conscientizar empresas sobre a 

possibilidade legal de contratar imigrantes/refugiados.

Através das empresas parceiras da inclusão, o NURAP 
além de orientar o jovem, também o encaminha para 
variadas vagas oferecidas pelos parceiros. O NURAP, 
dispõe de equipe multidisciplinar, preparada para o 

atendimento e acompanhamento dos jovens inseridos no 
projeto, facilitando a interlocução entre o colaborador e 
a empresa, assim como oferecendo apoio para ampliar 
as possibilidades da fixação no mercado de trabalho.
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Programas e Projetos

O projeto “Café em Família” é uma grande iniciativa 
criada para que possamos chamar a família para 

participar do desenvolvimento de seus filhos. Todo 
trabalho desenvolvido pelo NURAP não teria tanto 
valor se em casa a família não desse continuidade.

Consultoria em treinamentos personalizados com base 
em avaliação de desempenho e treinamentos de 
sensibilização para recepção de aprendizes, estagiários, 
pessoas com deficiência, imigrantes/refugiados e público 
LGBT +.

NURAP-OTECA

Um espaço elaborado e organizado pelos 
aprendizes do CCI, com o objetivo de desenvolver a 

aprendizagem e entretenimento, estimulando a 
educação e o gosto pelo saber, ampliando o 

repertório e visão de mundo dos jovens.

Nossa biblioteca se encontra no térreo, e conta com 
uma ampla variedade de títulos e temáticas, 

destinada a todos os públicos.

Venham nos visitar!

https://www.youtube.com/watch?v=vRtBM6SMLag

BRESHOP SOLIDÁRIO NURAP

Acervo de vestuário feito com doações de empresas
parceiras para disponibilizar roupas e calçados
para os Jovens Aprendizes que ainda não dispõem
de recursos para montar seu próprio figurino.

Aberto aos sábados ou por agendamento.

Informações:

SALA AMIZADE

2344-2427 Ramal 230
servicosocial@nurap.org.br

O Nurap conta com 
parceiros para 

distribuição de ingressos 
para nossos atendidos 

terem acesso a cultura e 
arte de uma maneira 

integrada, participativa e 
gratuita. 

Programas e Projetos

O Nurap partindo da realização do sonho de 
promover a capacitação na área de alimentos 
e serviços criou o Espaço Gastronômico, que 
é mais que um espaço de eventos é um lugar 
que promove as pessoas no desenvolvimento 

social, educacional, cultural e possibilita a  
integração ao mundo do trabalho.

Iniciou seus serviços com foco em encantar o 
cliente, que busca a personalização para seus 

eventos, disponibilizando uma estrutura 
adaptada ao formato desejado, fornecendo 
moderna infraestrutura e alta gastronomia.

Todos os serviços serão em prol do Núcleo de 
Capacitação Gastronômica.

Programas e Projetos Programas e Projetos
É um lugar que visa o atendimento amplo na 
promoção humana, na garantia de direito, no 

empoderamento social, no empreendedorismo 
e na empregabilidade.

Realizando a capacitação teórica e prática em 
alimentos e serviços, através de oficinas de 

geração de renda e cursos específicos.
As capacitações  abordarão  técnicas em 
gastronomia, panificação,  confeitaria,  

atendimento dos serviços, técnicas de higiene 
e saúde, estocagem e armazenamento de 

alimentos e conhecimentos para produção de 
eventos. Além de afirmações sobre cidadania, 

ética e outras práticas relacionadas.
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Política de Qualidade Política de Qualidade

Capacitação e Oficinas Capacitação e Oficinas

Parcerias e Participações
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Redes Sociais


