ATENÇÃO TODOS OS ALUNOS DE Montgomery County Public Schools

DO PENÚLTIMO & E DO ÚLTIMO ANO DO ENSINO MÉDIO

TORNE-SE UM

Participante do Summer RISE 2021

Summer RISE

é uma iniciativa liderada pela Unidade de
Parcerias de Montgomery County Public Schools (MCPS), em
colaboração com empresas, agências governamentais, instituições
educacionais e organizações sem fins lucrativos, para fornecer a
você uma oportunidade presencial e/ou virtual de aprender sobre
uma carreira durante o verão.

Quem pode se inscrever?
Alunos MCPS que estejam no penúltimo ou último ano do ensino médio
no ano letivo de 2021-2022

Quando ocorrerá o SUMMER RISE?

• Summer RISE: 5-30 de julho de 2021
• Cerimônia de Encerramento Virtual: Sexta-feira, 30 de julho

Quais são os benefícios?
•
•
•
•

Aprender sobre expectativas profissionais e do ambiente de trabalho
Vivenciar como as empresas funcionam como um todo
Criar uma rede de mentores para apoiar a trajetória da sua carreira
Desenvolver habilidades profissionais transferíveis que podem ser
aplicadas em vários ambientes de trabalho
• Receber um estipêndio no valor de $300 e um certificado de conclusão

O que preciso saber?

• Você deve estar disponível no mês de julho, de segunda a sexta, das 8h
às 18h
• 4 semanas | 40 horas | horário flexível determinado pelo anfitrião
• Virtual, presencial e/ou uma combinação das duas oportunidades*
• Anfitriões e alunos são combinados com base na indústria desejada
pelo aluno e na preferência presencial/virtual
• Roupas profissionais gratuitas, se necessário
• Compareça à orientação informativa obrigatória antes de começar
*Com base na capacidade da empresa, atualizações da COVID-19 e regulamentos
do condado/empresa no momento do programa

Para mais informações ou para participar
Visite: www.MCPS-SummerRISE.org
Inscreva-se: http://bit.ly/SummerRISE2021
E-mail: summer-rise@mcpsmd.org
Número de Telefone: 240-740-5599

#SummerRISE

“O programa ajudou a me
preparar para me candidatar a
um emprego de verdade e ganhar
habilidades de comunicação para
o mundo profissional fora do
ensino médio.”
—Participante do Summer RISE
EGPS • 0386.21 • 3/21

