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APLICATIVO MINHA ESCOLHA

Minha Escolha é um aplicativo com informações sobre profissões, autoconhecimento,
teste vocacional e empreendedorismo, com lay outintuitivo o app foi desenvolvido para auxiliar
jovens do Ensino Fundamental e Médio a se orientar sobre o mundo do trabalho. Apresenta
formato autoexplicativo sob perspectiva interdisciplinar e pessoalizada, após baixar o aplicativo
é possível conhecer o menu com as etapas de orientação, teste vocacional e informações
profissionais.
Minha Escolha mapeou os cursos públicos de nível Médio e Superior na região de
Itatiaia/RJ e Resende/RJ, o aplicativo apresenta uma lista significativa de cursos e não somente
os locais. Minha Escolha tem 4 funcionalidades: teste vocacional, temperamentos e carreiras
afins, onde estudar e empreender.
O teste vocacional tem 11 perguntas que auxiliam o indivíduo no autoconhecimento,
com informações sobre temperamentos relacionadas à profissão. O teste permite identificar o
temperamento, ao final do teste há um link que direciona à uma lista diversa de profissões
relativas às características pessoais do jovem. São cursos de nível Médio e Superior públicos
conectados ao temperamento, ao lado do curso encontra-se a instituição pública que o oferta. Ao
clicar no nome da instituição o jovem é direcionado ao endereço desta, onde um ícone o leva
direto ao sitedamesma, exibindoos cursos ofertados. O app apresenta informações sobre
empreendedorismo, vídeos e manuais do jovem empreendedor. Minha Escolha pode ajudar
jovens no autoconhecimento e a se orientar para o futuro e professores no encaminhamento
profissional dos alunos.
Figura 1 - Imagem de abertura do aplicativo

Fonte:https://play.google.com/store/apps/details?id=io.lookingfor

DESCRIÇÃO DO APLICATIVO
Do projeto de ensino Profissões e Empreendedorismo surgiu a demanda: “como saber
mais sobre profissões e o mundo do trabalho”, assim nasceu a ideia de criar um aplicativo com
informações

sobre

profissões,

formação,

autoconhecimento,

teste

vocacional

e

empreendedorismo. Desse modo, foi concebido o aplicativo Minha Escolha.
Minha Escolha visa auxiliar na orientação profissional, no autoconhecimento, no
empreendedorismo, no conhecimento do mercado de trabalho local e na motivação para
progredir com osestudos, foi desenvolvido para auxiliar jovens do Ensino Fundamental e Médio
a se orientar sobre o mundo do trabalho e autoconhecimento.
Com formato autoexplicativo, o produto apresenta uma perspectiva interativa e
pessoalizada. Após baixar o aplicativo no celular ou desktop o jovem poderá abrir as abas e
conhecer o menu com as etapas de orientação e teste com conteúdos informativos.
Minha Escolha mapeou os cursos públicos de nível Médio e Superior na região de
Itatiaia/RJ e Resende/RJ. É interessante destacar que esta característica não limita a escolha
profissional do jovem, visto que o aplicativo apresenta uma lista significativa de cursos e não
somente os localizados na região da pesquisa.
Minha Escolha apresenta 4 funcionalidades: teste vocacional, temperamentos e carreiras
afins, onde estudar e empreender. Ao abrir o aplicativo o jovem se depara com o teste
vocacional cujo objetivo não é definir profissão, mas auxiliar o indivíduo no autoconhecimento,
agregando informações sobre temperamentos e as características relacionadas à profissão.
Baseado em

conhecimentos multidisciplinares o teste aborda a perspectiva

interdisciplinar. O nome de cada temperamento foi conectado à característica notável do jovem
em relação à profissão. Ao concluir o teste, o indivíduo poderá identificar seu temperamento e
as características afins, caso queira poderá refazer o teste, ao final do teste ele visualizará um
link que o direcionará à uma lista diversa de profissões relativas às suas características pessoais.
Na listagem, há dezenas de cursos de nível Médio e Superior afins ao temperamento, ao lado do
curso encontra-se a instituição pública que o oferta. Ao clicar no nome da instituição o jovem é
direcionado ao endereço desta, lá há um ícone do site que o direciona à instituição, também
exibe os cursos oferecidos pela mesma.
A última parte do aplicativo apresenta conhecimentos básicos sobre empreendedorismo,
como perfil para ser empreendedor, porque tornar-se empreendedor, os 5 principais tipos de
empreendedorismo, uma lista selecionada com vídeos curtos, sobre jovens empreendedores com
linguagem apropriada, sobre como usar as redes sociais em favor dos negócios, como abrir uma
empresa, dicas de como usar a internet para se informar, estudar e pesquisar e sobre
empreendedorismo digital. E por fim, apresenta manuais do Sebrae sobre jovem empreendedor,

acerca de empreendedorismo coletivo, negócio de franquia, negócios de impacto social e
empreendedorismo digital.
Figura 2 - Tela inicial explicativa do App.

Fonte: Arquivo pessoal, 2020.

Minha Escolha pode ajudar jovens a se preparar para o futuro. E também auxiliar
professores e outros profissionais na tarefa de orientação profissional e promoção do
autoconhecimento.
O produto é gratuito, está disponível para download na loja virtual Google Play, no
seguinte link: https://play.google.com/store/apps/details?id=io.lookingfor. E no site do
Programa de pós-graduação: http://www.ppgeb.cap.uerj.br/?page_id=10 .
Na imagem abaixo temos o exemplo de um teste, é possível observar que a característica
do jovem que se destaca em relação à profissão é ser otimista, no resultado é possível ver suas
características natas, e também acessar a lista de profissões relacionadas ao seu temperamento e
descobrir as que mais se afinam com ele, e pode refazer o teste caso desejar.

Figura 3 – Tela Resultado Teste de Temperamento

Fonte: Arquivo pessoal, 2020.

