
Instituto Rumo Inclusão 
OSC - Organização da Sociedade Civil

Seu parceiro em soluções para inclusão de profissionais com 
deficiência e de reabilitados no mundo do trabalho. 



Quem somos

Instituto Rumo Inclusão 

 Fundado em 1º maio de 2015 por idealizadores com mais de 30 anos 
de experiência na área de responsabilidade social.

Dentre suas principais finalidades:

facilitar, de todas as formas possíveis, a inclusão no

mercado de trabalho  da pessoa com deficiência, do reabilitado e

grupos de diversidade através de atendimento, encaminhamento, 

orientação e preparação profissional, envolvendo aspectos da 

legislação vigente. 



Nossa Missão

 Promover a inclusão da pessoa com deficiência e da pessoa 
reabilitada no mundo do trabalho, nas diversas modalidades de 
contratação.  



Leis que fundamentam nossa missão

 CLT – Consolidação das Leis do Trabalho. 

 LOAS - Lei Orgânica da Assistência Social (8.742/1993). 

 Lei de Cotas (8213/91).

 Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
(Decreto 6949/2009). 

 Constituição Federal, e ainda em consonância com o SUAS – Sistema 
Único de Assistência Social, buscando a garantia da promoção dos 
direitos socioassistenciais de seu público alvo de atendimento.

LBI – Lei Brasileira de Inclusão.



Soluções focadas na Inclusão de Profissionais com Deficiência e de Reabilitados

6 - Emprego 
Apoiado

8 - Mapeamento de 
Postos de Trabalho

5 - Cursos e 
Treinamentos

1 - Recrutamento e 
Seleção 

9 – Diálogo / 
Roda de Conversa / 

Palestra

10 - Projetos de 
Inclusão

7 – Discovery
Jogo Corporativo de 

Inclusão 

13 – Workshop /
Café Sensorial

2 - Cadastramento

11 - Recursos de 
Acessibilidade

4 - Consultoria 
Técnica

3 - Censo Interno

12 - Saúde Mental 
(mapeamento e 

atendimento)

Entre outras ações

Obs. O Detalhamento dos serviços 
será encaminhado por e-mail às 
empresas associadas SINICESP. 

14 – Acessibilidade 
Arquitetônica



Soluções 1 - Recrutamento e Seleção de 
Profissionais com Deficiência

O Processo de Recrutamento e Seleção, conta com as seguintes etapas:

• Definição do perfil, função, salário e benefícios;

• Definição de datas e prazos. O processo varia de acordo com o perfil estabelecido e apresenta 

prazo médio de 7 (sete) dias corridos;

• Atração de candidatos  realizado através de diversas fontes como: banco interno do Instituto 

Rumo Inclusão, jornais, parceiros, plataformas especializadas etc.

• Seleção que abrange: Análise de Currículos, Entrevista (presencial ou remota), Análise de 

Laudo Comprobatório da Deficiência, Ficha de Auto declaração da Deficiência e Parecer 

Técnico da Consultoria e

• Encaminhamento de profissionais para as vagas.



Soluções
2 - Cadastramento de 

Profissionais com Deficiência

• Busca Ativa de Pessoas com deficiência (processo diferenciado e inverso ao processo de 

recrutamento e seleção).

• Realizado em cidades/regiões diversas, normalmente aquelas mais afastadas dos grandes 

centros urbanos com extrema carência de identificação de profissionais com deficiência.

• Mobiliza-se diversos agentes sociais da cidade.

• Desenvolve-se uma campanha de marketing, em parceria com a área de comunicação da 

empresa, para divulgação do evento.

• A consultoria entrevista todos os candidatos participantes do evento.

• Monta-se um dossiê individual por candidato que é entregue ao RH da empresa , 

classificando-os de acordo com os aspectos gerais da deficiência x momento de inclusão: 

1º Emprego, Profissional com Experiências,  Emprego Apoiado e Projetos de Capacitação.



Soluções Censo Interno

Censo Interno / Pesquisa 

• Levantamento de Potenciais  Profissionais com Deficiência no quadro interno de 
colaboradores.

• Realização de pesquisa sobre os diversos aspectos da deficiência. 

• Etapas
- Desenvolvimento do Questionário (personalizado por empresa) ;
- Definição do plano de aplicação;
- Plano de Comunicação; 
- Aplicação dos questionários (presencial ou a distância); 
- Tabulação; 
- Entrega dos resultados e 
- Entrevistas para enquadramentos. 



Soluções Consultoria Técnica

1. Consultoria Técnica

Apoio técnico especializado aplicado ao longo do processo de inclusão, tais como: 
• Análises de laudos para caracterização das deficiências para fins da lei;
• Orientações gerais de convivência;
• Orientações para Recursos de Acessibilidade;
• Acompanhamento de intercorrências e casos específicos de adaptações de pessoas com 

deficiência e
• Orientações para lideranças.

2. Acompanhamento e assessoria ao cumprimento da Lei de Cotas 

• Acompanhamento junto ao Ministério do Trabalho dos assuntos relacionados à Lei de 
Cotas e

• Auxílio para elaboração de estratégias para atendimento de objetivos e metas voltados ao 
projeto de inclusão.



Soluções Curso e Treinamento

1. Cursos 
• Formatados de acordo com a necessidade da empresa.
• Visa atingir públicos como RH, Segurança do Trabalho, Medicina Ocupacional, etc. 
• Sugere-se o tema: 

ATRAÇÃO, SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS COM DEFICIÊNCIA. 
- Carga Horária – 8 horas, com emissão de certificado. 
- Os facilitadores do curso são profissionais do Instituto Rumo Inclusão com mais de
25 anos de experiência na área de inclusão. 
- Os cursos podem ser fechados (In Company), ou abertos com     
participação de diversos profissionais/empresas.

2. Treinamentos
• Formatados de acordo com a necessidade da empresa abordando temas diversos como: 

Saúde e Segurança do Trabalho para Profissionais com Deficiência, Recrutamento e 
Seleção, Deficiência Intelectual e Mental no Ambiente de Trabalho, etc. 



Soluções Emprego Apoiado

O Emprego Apoiado é uma metodologia que visa à inclusão no mercado competitivo de 
trabalho de pessoas em situação de deficiência mais significativa. A modalidade respeita e 
reconhece suas escolhas, interesses, pontos fortes e necessidades de apoio. 

Movimento Down
• Acompanhamento sistemático para contratação e adaptação de Profissionais com 

Deficiência.

• Fator de sucesso para o bom desempenho do funcionário e gestor da área, analisando os 
pontos sensíveis envolvidos, orientando em caso de dúvidas e alinhando novas estratégias.  

• Controle de rotatividade e interferências visando evitar futuros problemas trabalhistas, 
retenção de talentos, aumento de produtividade e credibilidade do projeto de inclusão.

• Duração média: 3 a 6 meses (após contratação do profissional com deficiência).
Obs. Para profissionais com deficiência intelectual, o acompanhamento pode se  

tornar sistemático (necessidade de rotina de acompanhamento para garantir o 
bom desempenho da atividade).



Soluções DISCOVERY 
Jogo Corporativo de Inclusão

• O jogo é um jeito lúdico, criativo e eficaz de falar sobre a inclusão. 

• Apresenta 30 cartas com cases da vida real, vivenciados por pessoas com vários tipos de 

deficiência que estão incluídas no mercado formal de trabalho. 

• O  jogo tem como objetivo contribuir para: 

- Fortalecer o processo de Inclusão nas empresas, subsidiando gestores e profissionais da 

área de Recursos Humanos – e outras - com insights e informações que talvez não viessem à 

tona, no cotidiano; 

- Melhoria das relações de convivência entre colegas com e sem deficiência, com chefias 

intermediárias e com gestores e

- Conhecer a cultura institucional e o modelo mental existente sobre Inclusão.

Ação realizada em parceria com o Instituto Amankay e Onça Games



Soluções Mapeamento de Postos de Trabalho

• Mapeamento de Postos de Trabalho com descrição de aspectos físicos e psicossociais 
necessários para o desempenho da função.

• Sugestão das possibilidades de condições das pessoas com deficiência para o 
preenchimento das vagas. 

• Apoio ao profissional responsável pela atração de pessoas com deficiência na empresa, 
para entender as funções existentes e como contratar e reter os profissionais com 
deficiência nos diversos postos de trabalho. 

• Foco nas possibilidades e potencialidades dos candidatos com deficiência. 

• Entrega de relatório constando os aspectos de acessibilidade das áreas comuns da empresa 
e de cada cargo avaliado. 



Soluções Diálogo / Roda de Conversa / Palestra

1)   Diálogo / Roda de Conversa / Palestra
• Explanação do tema de forma coletiva e abrangente, preparando o público interno da 

empresa para receber os profissionais com deficiência.  
• Formação de atitudes adequadas no relacionamento cotidiano, que venham promover a 

construção de um ambiente inclusivo de respeito, tolerância e apoio frente às necessidades 
especiais das pessoas com deficiência. 

2) Ações Personalizadas
• Com o objetivo de atingir o público interno da empresa ou parceiro. 
• Nortear o conteúdo e a forma da explanação de acordo com a necessidade da empresa e o 

público alvo. 
• Exemplos de Temas Personalizados:  

- Lei de Cotas , Notificações e Autuações  (destinado a executivos) 
- Enquadramento e Análises de Laudos ( caracterização ) : Decreto X Funcionalidade 
(destinado à área médica e RH) entre outros temas.



Soluções Projeto de Inclusão

• Visa a elaboração de um documento identificado como:
“PROJETO PARA INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA EMPRESA”.

• Deve conter informações para a identificação das necessidades e metas a serem atingidas
envolvendo: pessoas, recursos necessários, prazos de entrega, valor de investimento, 
cronograma entre outras informações pertinentes ao projeto. 

• Deve-se definir as frentes de trabalho de acordo com as condições da empresa, visando o 
cumprimento da integralidade da cota com qualidade.

O Instituto Rumo Inclusão se compromete a apresentar o projeto, juntamente com a empresa,  
aos órgãos competentes e ao seu público interno, evidenciando, assim, o comprometimento 
com suas obrigações sociais e inclusivas.



Soluções Recurso de Acessibilidade

1. Tradução Visual/ Equivalente Textual 

• Transformar imagens, símbolos, fotos, convites etc. em textos cursivos de forma que a 
pessoa com deficiência visual possa conhecer a obra e se beneficiar de seu conteúdo.

• Tornar imagens acessíveis às pessoas com deficiência visual, ou seja, transformar em texto 
tudo aquilo que o leitor de tela não consegue acessar por estar em formato de imagem. 

2. Audiodescrição (para eventos) 

• A tradução visual de eventos, palestras, seminários, no qual o áudio descritor traduz em 
fala os acontecimentos do evento, como o ambiente, imagens e gráficos exibidos em 
projeções, além de possíveis descrições das pessoas e cenários. 

3.   Intérprete de Libras (para eventos) 

• Transformar falas em sinais de modo a permitir a acessibilidade de eventos em geral para 
as pessoas com deficiência auditiva.  



Soluções

Da vistoria focada em Acessibilidade Arquitetônica (NBR 9050 e outras) à entrega final da obra. 

• Vistoria:

Voltada à análise crítica da edificação acessível.

• Consultoria:

Após a vistoria, apresentamos, de forma digital, proposta do que precisa ser adequado e suas

possíveis soluções exemplificadas.

• Projeto Executivo:

Entrega de projeto em nível executivo focado na Acessibilidade Arquitetônica.

• Execução e Acompanhamento da Obra de Acessibilidade.

Acessibilidade Arquitetônica

Ação realizada em parceria com o escritório de arquitetura Cerresi e Gouvea



Soluções Workshop / Café Sensorial

Cultura da Diversidade e Modelo Mental  

• Recurso/atividade utilizada  para conscientizar e informar um grupo de pessoas.

• Propõe situações e soluções, através de vivências práticas, para conscientizar, 
informar e levar à reflexão sobre atitudes de convivência e interação com as 
diferenças entre as pessoas. 

• São utilizadas dinâmicas, através de um café, que tem por objetivo a construção 
de atitudes que favoreçam a inclusão das pessoas com deficiência, não só no 
trabalho , mas em todas a situações da vida cotidiana. 



Soluções Saúde Mental – Projeto Cuidadosamente

Objetivo
• Atentar para a Saúde Mental dos colaboradores (com ou sem deficiência) no contexto de 

pandemia.

Cenário
• Os números revelam que os transtornos mentais ocasionados pela ansiedade já são a

terceira razão de afastamentos do trabalho no Brasil, sendo que os gastos giram em torno
de R$ 200 milhões em pagamentos de benefícios anuais, segundo o Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS).

Ações Propostas
• Mapeamento Psicológico (entrevistas visando investigar o estado emocional);
• Aplicação de Testes Psicológicos (estresse percebido, inventário de ansiedade ou

depressão) e
• Devolutiva com orientações e encaminhamentos.



Clientes Atendidos 



Contato

Instituto Rumo Inclusão
Luiza De Paula

(11) 94237-8918 / (19) 98319-2626
contato@institutorumoinclusao.org.br

www.institutorumoinclusao.org.br


