Termo de Adesão Coletivo
Olá, sabemos como geralmente é difícil a leitura de contratos e termos de adesão, por isso buscamos utilizar
neste documento uma linguagem que facilite a sua compreensão.

O que é SOMA+ 1MiO?
SOMA+ é uma plataforma educacional e de inclusão para expandir o conhecimento profissional de
jovens talentos negres e indígenas, moradores de periferias do Brasil, que desejam acessar a indústria
publicitária. Um percurso concebido e conduzido por profissionais da AKQA São Paulo.
Em 2022, ampliamos o impacto de SOMA+ unindo forças com 1MiO, coletivo de organizações das
Nações Unidas, engajados em criar oportunidades de capacitação profissional para adolescentes e
jovens em situação de vulnerabilidade. Além de disponibilizar o Banco de Talentos 1MiO, a parceria
promove jornada de apoio para empresas parceiras.

Importante: Ao participar da SOMA+ 1MiO a empresa está aderindo formalmente à esta
iniciativa e concordando com este Termo e todas as suas condições.

1. Compromissos assumidos pela empresa ao aderir e/ou participar desta iniciativa
a) Gerar oportunidades de acesso ao mercado de trabalho na área de comunicação para jovens em
situação de vulnerabilidade como estágio, aprendiz e emprego formal, seguindo o conceito de
trabalho decente da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que trata do direito à
profissionalização, trabalho e à renda, compreendendo os seguintes pilares:
Respeito aos direitos no trabalho,
especialmente os fundamentais:
liberdade sindical, negociação
coletiva, eliminação de todas as
formas
de
discriminação
e
erradicação de todas as formas de
trabalho forçado e infantil;
b) Monitorar e informar o preenchimento das
vagas ofertadas e o desenvolvimento dos jovens
em situação de vulnerabilidade que as
ocuparem.

Ampliação da proteção social;

Fortalecimento do diálogo social;
Promoção do emprego produtivo
e de qualidade.
c) Apoiar e fomentar a agenda 2030,
considerando
os
17
Objetivos
de
Desenvolvimento Sustentável das Nações
Unidas (ODS).
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d) Manter práticas empresariais éticas e de
acordo com as leis federais, estaduais e
municipais sobre segurança do trabalho,

e) Enfrentamento à todas as formas de
violência e violação dos direitos de crianças e
adolescentes, tal como expresso no Estatuto da

propriedade intelectual e de personalidade e de
preservação ambiental.

Criança e do Adolescente e no Estatuto da
Juventude.

f) Adotar o mais alto padrão de conduta para
garantir que os valores fundamentais das
Nações Unidas, da Convenção sobre os
Direitos da Criança, da Convenção sobre a
Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação contra as Mulheres e da
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência sejam respeitados.

g) Promover a inclusão produtiva destes
jovens ofertando: formação, mentoria,
oportunidades de crescimento profissional, e
participação em processos de decisão e apoio
para aqueles que forem vítimas de violações de
direitos e violências.

h) Cumprir as Leis Anticorrupção: Cumprir
as leis e convenções aplicáveis no Brasil que
proíbem atos de corrupção e lesivos contra a
administração pública.

i) Informar semestralmente a evolução dos
compromissos assumidos pelas empresas
contratantes.

j) Valorização da diversidade e não discriminação de qualquer tipo.

2. O que a organização ganha por participar da iniciativa SOMA+ 1MiO?
Uso da marca: As instituições parceiras podem utilizar a marca da iniciativa em suas
comunicações, sites, publicações.
Visibilidade de suas marcas na plataforma SOMA+ 1MiO e demais materiais de divulgação da
iniciativa dentro e fora do país.
Atuação como porta-voz da iniciativa no Brasil para novos integrantes.
Divulgação dos resultados atingidos.
Participação em eventos nacionais e globais da iniciativa.
Acesso ao banco de talentos, incluindo currículo e possibilidade de conexão com talentos
SOMA+ por meio de plataforma que permite cadastro de novas oportunidades.
Guia D&I com diretrizes para iniciativas de Diversidade e & Inclusão.
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Jornada de Apoio SOMA+ 1MiO:
▪

Reunião de suporte para coordenação e organização de Processo Seletivo: diretrizes para criação
de vagas inclusivas.

▪

Reunião de suporte para criação de políticas para acolhimento e desenvolvimento.

▪

Reunião de suporte para apoio às vítimas de violência e violação de direitos.

▪

Reunião de suporte para ações de comunicação.

Você poderá escolher até duas reuniões dos temas acima. Para cada reunião escolhida, você terá direito
a uma reunião de suporte para dúvidas.
Limites para o uso de marca
A autorização para uso e divulgação das marcas da iniciativa são exclusivamente para divulgação
da parceria nos termos deste documento, não conferindo qualquer direito de propriedade
intelectual da SOMA+ e/ou da 1MiO.

3. Quais são os critérios estabelecidos pela iniciativa para definição dos perfis prioritários?
Étnico-racial

Jovens com deficiência

LGBTQIAP+

Migrantes

Jovens mães

Vítimas de trabalho
infantil

Populações originárias
(indígenas, quilombolas e ribeirinhos)

Localização - moradores
de periferias urbanas e
zonas rurais

Egressos do sistema socioeducativo
e jovens cumprindo medidas
socioeducativas em meio aberto

Renda – jovens sem renda
ou renda per capita familiar
de até R$ 150 mensais

Meninas nos mercados de
Comunicação, Tecnologia etc.

4. O que acontece se alguém descumprir estes compromissos?
O Comitê Gestor da iniciativa pode excluir qualquer empresa que não cumprir os compromissos
expressos deste Termo.

Quero assinar o Termo de Adesão
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