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Um pouco da nossa história

O Job Ready - Prontos para o Trabalho é um programa
de dez semanas gratuito, oferecido pela Fundação
Wadhwani com objetivo de te ajudar a aprender e a
treinar as competências socioemocionais mais
procuradas no mercado de trabalho, contribuindo para
que você conquiste um emprego de alto valor no
mercado.  

Este manual irá te explicar o que é a Fundação
Wadhwani, qual é a nossa metodologia, e como você
pode se organizar para tirar o máximo de proveito
deste programa! 

APRESENTAÇÃO
Nossas boas-vindas ao programa JobReady

ROMESH E A FUNDAÇÃO
WADHWANI

A Fundação Wadhwani foi criada por Romesh Wadhwani,
um empresário indiano que se tornou bilionário como
empreendedor de tecnologia no Vale do Silício. 

Ele e sua esposa Kathleen são signatários do Giving
Pledge, transferindo 80% de sua riqueza para ações
filantrópicas. 

A Fundação Wadhwani (WF, na sigla em inglês) existe
desde o ano 2000 e tem como missão cuja missão
acelerar o desenvolvimento econômico por meio da
criação de empregos. Começou suas atividades na Índia e
hoje está presente em mais de 25 países.

Por filosofia, a Fundação não recebe financiamento
externo. Isso é feito com a intenção explícita de não
desvirtuarmos de nossa missão. 



O JOB READY E A INICIATIVA
WADHWANI OPPORTUNITY
O braço de empregabilidade da Fundação Wadhwani

A Wadhwani Oportunnity (WO) é o braço de empregabilidade da WF e veio para o Brasil em
2020 com o programa piloto do Job Reay - Prontos para o Trabalho. A missão do WO é
capacitar indivíduos com as competências de empregabilidade do século 21 para que tenham
sucesso no mercado de trabalho e obtenham renda suficiente para o sustento da família.  

Fazemos isso acelerando a colocação profissional de pessoas em busca do primeiro emprego,
sempre  em colaboração com uma rede de empregadores, organizações de treinamento
profissional, instituições de ensino médio, ensino superior e de formação para o trabalho.

Apoiamos jovens, em busca do primeiro emprego, e pessoas de diferentes idades que estejam
atrás de recolocação profissional. Para isso, capacitamos nossos alunos por meio do
desenvolvimento de habilidades de empregabilidade para que consigam e mantenham seus
empregos e progridam em suas carreiras, permitindo a obtenção de renda suficiente para o
seu sustento familiar. 

O currículo do nosso programa foi elaborado após uma ampla pesquisa com especialistas do
mercado e acadêmicos, que demonstrou a importância cada vez maior de desenvolver as
chamadas competências socioemocionais, habilidades não-técnicas ou soft skills, e identificou
as habilidades mais buscadas pelos empregadores. Nosso aprendizado é prático e se
concentra em simulações baseadas em cenários, com conteúdo focado no empregador e
apoio digital contínuo. Conheça as disciplinas:
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A Fundação Wadhwani possui uma série de iniciativas voltadas ao empreendedorismo e à
empregabilidade. No Brasil, temos: 

COMUNICAÇÃO
BÁSICA COMUNICAÇÃO NO

AMBIENTE DE TRABALHO

FOCO NO CLIENTE

PROFICIÊNCIA DIGITAL

PROFICIÊNCIA DIGITAL
NO MUNDO DO TRABALHO

MENTALIDADE
EMPREENDEDORA

RESOLUÇÃO DE
PROBLEMAS

TRABALHO EM
EQUIPE

CONSCIÊNCIA
PROFISSIONAL

SUCESSO EM
ENTREVISTAS 

DE EMPREGO

ATITUDES E HABILIDADES
COMPORTAMENTAIS



2 módulos 
15 unidades

1 módulo 
1 unidade

 

1 módulo 
7 unidades

 

2 módulos 
4 unidades

 
1 módulo 

4 unidades
 

1 módulo 
2 unidades

 

Para Assista!, Pense!, Faça! e Explore!
Plataforma online - https://learnwise.wfglobal.org/#/BR/pt/
1) Faça o primeiro acesso na plataforma, colocando código do aluno 
e da instituição, conforme enviado por e-mail
2) A partir daí, seu acesso está configurado. É só entrar sempre no mesmo link

Para Colabore! (sessão semanal ao vivo)
Aplicativo de reunião virtual  - https://zoom.us/
1) Marque na agenda o horário que você escolheu para 
seu Colabore! Este será o seu horário durante as 10 semanas
2) Caso nunca tenha usado o aplicativo, faça o download em zoom.us
3) No dia e horário marcado, acesse o link enviado por e-mail e faça o login
4) Quando o aplicativo abrir, escolha a opção de usar som pelo computador / 
dispositivo móvel ou internet

IMPORTANTE: Para as seções de Colabore! você vai precisar de um dispositivo com
acesse a câmera e áudio. Caso seu computador não possua, baixe o aplicativo e
participe das aulas ao vivo pelo celular.

No Brasil, o Job Ready é comporto por 38 unidades (também chamadas de trilhas de
aprendizagem), divididas em 10 módulos. 

A cada semana, o aluno deverá passar pelas atividades online da plataforma. As aulas neste curso
são autogeridas, o que significa que você pode fazer cada lição a qualquer hora e em qualquer
lugar, usando o celular ou um computador com acesso à internet, mas preferencialmente antes da
aula ao vivo, chamada COLABORE.

Veja abaixo como estão divididas as atividades na plataforma e as seções ao vivo:
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COMO O PROGRAMA VAI FUNCIONAR?
Entenda a dinâmica das aulas ao vivo e na plataforma



# Semana
Tema Colabore! Módulo Unidade

CONTEÚDO SEMANA A SEMANA
O Job Ready utiliza o sistema de aula invertida. Isto significa que você vai primeiro

estudar o assunto na plataforma e depois treinar a habilidade no Colabore 

Comunicação
básica 1

Comunicação 
Básica

2

Criando uma boa primeira impressão
Excelência em entrevistas

Agitando a discussão em grupo
Comunicando-se bem para ter aprovação

2

Boas vindas e
introdução 

Comunicação 
Básica 

1

Comunicação: noções básicas e importância
Saudações e apresentações

Descreva experiências pessoais e pensamentos
Comunicação não verbal

1

Comunicação
básica 2 

Comunicação no 
ambiente de 

trabalho

Chamadas profissionais
Fazendo pedidos

Dizer não ou recusar educadamente
3

Comunicação no
ambiente de

trabalho 1

Comunicação no
ambiente de

trabalho 2

Conversando no trabalho: escute atentamente 
e tome decisões

Comunicação escrita
Montando o currículo

Negociação: entendendo perspectivas
4

Comunicação no
ambiente de

trabalho 2

Trabalho em
equipe 

Resolução de
Problemas

Bem estar, direitos e deveres no trabalho
Resolução de conflitos

Criatividade: pensando fora da caixa
Resolução de problemas complexos: Design Thinking
A importância do pensamento positivo e da resiliência

5

Trabalho em
equipe e

resolução de
problemas

6

Foco no cliente e
consciência
profissional

Foco no cliente
Consciência
profissional 

Criando conexão com clientes e parceiros
Respeito e diversidade no ambiente de trabalho

Trabalho e propósito
Alinhamento cultural e de valores no trabalho

Como e onde procurar emprego

7

Atitudes e
habilidades

comportamentais

9

Mentalidade
empreendedora e

encerramento
10

Proficiência
digital

Gestão do tempo
A importância da qualidade e da atenção aos detalhes

Orientando-se por resultados
Aprendizado contínuo

8

Avaliação Parcial 1

Avaliação Parcial 2

Proficiência
digital 

Explorando a internet: analisando e 
combinando as informações

Networking online: ampliando relações profissionais

Avaliação Parcial 3

Atitudes e hab.
comportamentais

Mentalidade
empreendedora

Avaliação Final e feedback

Avaliação Parcial 3

Atitudes e
habilidades

comportamentais

Autoconsciência
Inteligência emocional

Reagindo a mudanças e imprevistos
Empreender como oportunidade profissional

Liderança no trabalho
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REQUISITOS PARA

dispositivo com
acesso à internet

4 horas por semana para
atividades + 1 hora p/ aula

ao vivo

interesse para buscar um
primeiro ou novo emprego

conta de
 e-mail válida



AVALIAÇÕES E CERTIFICADOS
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O programa Job Ready possui 4 avaliações
parciais e uma avaliação final. Ao final das
10 semanas, os participantes que
concluírem o curso com média igual ou
superior a 70% nessas avaliações são
considerados formados e recebem um
certificado de conclusão, um relatório de
competências (como o ao lado) e fazem
parte da Comunidade de ex-alunos
Wadhwani Opportunity, com os seguintes
serviços:

Revisão de Currículo

Simulação de Entrevistas

Acesso continuado a palestras e workshops

Recebimento de vagas

Outros benefícios a que você terá acesso

DÚVIDAS FREQUENTES
E o que mais possa surgir

Plataforma entrou em inglês? Está com dificuldade de

acesso? Alguma coisa não está funcionando? Ficou com

dúvidas em relação ao calendário? Está com problemas

ao entrar no zoom? 

 

Antes de ficar batendo a cabeça, entre no nosso mural do

aluno (clique aqui) e veja as respostas para as principais

dúvidas e avisos importantes.

 

Se preferir, envie um e-mail para a gente:

wobrasil@wfglobal.org

https://padlet.com/wobrasil/2vqsxqqs6yn4sdyg
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