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CARTA DE SERVIÇOS 

 

 

  

A Carta de Serviços ao cidadão é um instrumento de controle 

social que facilita a sua participação nas ações e programas do 

Governo do Distrito Federal.  

Na Carta da Secretaria de Estado de Trabalho você encontrará 

informações claras e acessíveis sobre quem somos, o que fazemos 

e os serviços que oferecemos. Bem informado, você poderá 

melhor exercer sua cidadania ao acompanhar a execução das 

ações governamentais e avaliar os compromissos assumidos pelo 

governo em relação aos serviços que presta. Após sua leitura, 

solicite, questione e colabore. As informações irão facilitar seu dia 

a dia. 
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I.  APRESENTAÇÃO 

 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL - 

SETRAB 

 

A Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal foi recriada 

pelo Decreto nº 39.610/2019 e é um dos órgãos de gestão da 

administração pública do Governo do Distrito Federal. 

A SETRAB tem atuação e competência nas seguintes áreas:  

I - trabalho, emprego, empreendedorismo e promoção de oportunidades 

de ocupação e renda para a população do Distrito Federal;  

II - sistema público de emprego;  

III - qualificação social e profissional, formação, aperfeiçoamento e 

desenvolvimento profissional, para os beneficiários dos programas sociais 

e grupos sociais vulneráveis;  

IV - financiamento para pequenos empreendimentos urbanos e rurais; 

V - apoio a iniciativas de micro e pequenos empreendedores individuais 

ou organizados, em associações e cooperativas;  

VI - ações para os setores da economia solidária, com vistas à geração 

de trabalho e renda;  

VII - acompanhamento sistemático do mercado de trabalho no Distrito 

Federal.  

Vinculam-se à Secretaria de Estado de Trabalho:  

a) Conselho do Trabalho do Distrito Federal;  

b) Conselho Administrativo do Fundo para Geração de Emprego e Renda 

do Distrito Federal e Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito 

Federal e Entorno (RIDE) - FUNGER;  

c) Conselho Distrital do Cooperativismo e Associativismo.  
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Cabe, ainda, à Secretaria de Trabalho a gestão do Fundo para 

Geração de Emprego e Renda do Distrito Federal e RIDE - FUNGER. 

Estamos repensando a Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito 

Federal – SETRAB, onde o bem-estar da população do Distrito Federal 

seja o motor que permeia toda e qualquer decisão que as equipes técnicas 

tomem, pois sabemos que cada compasso marcado, se fora do tempo, 

gerará impactos que esperamos que sejam positivos e capazes de mudar 

em 180º graus os rumos dos nano, micro e pequenos empreendimentos 

do Distrito Federal. 

Talvez a mais importante missão da gestão da SETRAB seja a de 

promover uma profunda mudança no Órgão, na qual parta da 

transversalidade e intersetorialidade, voltando ao foco e objetividade de 

políticas de qualificação, inserção, reinserção e intermediação de mão de 

obra (Decreto nº 39.610/2019), bem como de políticas de 

empreendedorismo nas diferentes fases de seu negócio e produtos, com 

ideal da política local que foca mais o mercado interno e para a mesma 

plateia, e não está centrada na inserção no mercado nacional e 

internacional dos produtos.  

Há um impressionante investimento social a ser realizado para 

romper o isolamento e trazer oxigênio às áreas, partindo da melhoria da 

gênesis e progresso na indústria, no branding, na comercialização e em 

outras funções da economia do conhecimento.  

Acreditamos que os que mais progridem são os que melhor se 

inserem na economia do conhecimento, com equidade de gênero e 

igualdade de oportunidade. Para a SETRAB, o Distrito Federal necessita 

gerar valor agregado nas áreas da economia criativa, solidária, 

cooperativismo e setor de serviços, e junto a isso, necessitamos pensar 

em um sistema de financiamento ampliado e forte para os nano, micro e 

pequenos empreendedores. Necessitamos de oxigênio e novos 

conhecimentos, para além das artes, e serem atraídos também outros 

profissionais nas mais diversas áreas: logística, marketing, 
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administração, gestão e outras mais, para que assim se possa construir 

uma carteira de produtos e sociedade que falem do Distrito Federal e sua 

cultura, além-mar, e que atendam ao mercado interno e externo. 

A última Pesquisa de Emprego Desemprego – PED1 indica um 

aumento do desemprego entre abril de 2019 e abril de 2020, no Distrito 

Federal, com maior expressividade entre mulheres, chefes de família e 

negros. Junta-se a isso, o maior número de desempregados que está 

localizado nas periferias, com menor escolarização, formação e 

qualificação profissional para enfrentar o mundo moderno, cheio de 

incertezas e vazio de horizontes, sobretudo se considerarmos a depressão 

econômica pós pandemia que está presente e aguda nas sociedades mais 

distantes do centro. Diante dessa realidade, apresentaremos, de forma 

prospectiva, todos os nossos programas, ações e projetos. Temos a 

certeza de que eles serão uma justa retribuição aos investimentos 

realizados pela população do Distrito Federal, que poderá se sentir 

representada e honrada por esforços pautados por pesquisa, método, 

ciência e conhecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1
 CODEPLAN 2020 (http://www.codeplan.df.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/Boletim-PED-abril.pdf) 

http://www.codeplan.df.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/Boletim-PED-abril.pdf
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II.  NOSSA ESTRUTURA 

 

A Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal teve sua 

reestrutura estabelecida e alterada, de conformidade com os seguintes 

Decretos: 

● 40.657, de 24/04/2020; 

● 40.699, de 07/05/2020; 

● 40.742, de 10/05/2020; 

● 40.761, de 12/05/2020; 

● 40.786, de 18/05/2020; 

● 40.788, de 19/05/2020; e, 

● 40.981, de 10/07/2020. 

Desta forma, a SETRAB conta em sua estrutura com as seguintes 

Unidades Administrativas: 

1. SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL 

1.1. GABINETE 

1.2. SECRETARIA EXECUTIVA 

1.3. SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO DO TRABALHO E DO FUNGER 

1.4. SECRETARIA EXECUTIVA DO TRABALHO DECENTE E DO COOPERATIVISMO 
E ASSOCIATIVISMO 

1.5. ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COMPLIANCE 

1.6. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 

1.7. ASSESSORIA JURÍDICO-LEGISLATIVA 

1.8. OUVIDORIA 

1.9. UNIDADE DO OBSERVATÓRIO DO TRABALHO 

1.10. SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

1.10.1. UNIDADE DE LICITAÇÕES 

1.10.2. DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

1.10.2.1. GERÊNCIA DE REGISTROS FUNCIONAIS 

1.10.2.2. GERÊNCIA DE REGISTRO FINANCEIROS 

1.10.3. DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS 
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1.10.3.1. GERÊNCIA DE ORÇAMENTO 

1.10.3.2. GERÊNCIA DE FINANÇAS 

1.10.3.3. GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS 

1.10.4. DIRETORIA DE LOGÍSTICA, APOIO OPERACIONAL E PATRIMÔNIO 

1.10.4.1. GERÊNCIA DE SISTEMAS E SUPORTE À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

1.10.4.2. GERÊNCIA DE APOIO OPERACIONAL E MANUTENÇÃO 

1.10.4.3. GERÊNCIA DE LOGÍSTICA E MATERIAL 

1.10.4.4. GERÊNCIA DE CONTROLE PATRIMONIAL 

1.11. SUBSECRETARIA DE MICROCRÉDITO E ECONOMIA SOLIDÁRIA 

1.11.1. COORDENAÇÃO DE MICROCRÉDITO 

1.11.1.1. DIRETORIA DE GESTÃO DE FUNDOS 

1.11.1.1.1. GERÊNCIA DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS 
DO FUNGER 

1.11.1.1.2. GERÊNCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

1.11.1.2. DIRETORIA DE CONCESSÃO E RECUPERAÇÃO DE MICROCRÉDITO 

1.11.1.2.1. GERÊNCIA DE CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO 

1.11.1.2.2. GERÊNCIA DE MONITORAMENTO E RECUPERAÇÃO DE 

MICROCRÉDITO 

1.11.1.2.3. AGÊNCIA DO PLANO PILOTO 

1.11.1.2.4. AGÊNCIA DE TAGUATINGA 

1.11.2. COORDENAÇÃO DE ESTRATÉGIAS PARA A ECONOMIA SOLIDÁRIA 

1.11.2.1. DIRETORIA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E CAPTAÇÃO 

1.11.2.1.1. GERÊNCIA DE EMPREENDEDORISMO 

1.11.2.1.2. GERÊNCIA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA 

1.11.2.1.3. GERÊNCIA DE TECNOLOGIAS SOCIAIS 

1.11.2.2. DIRETORIA DE ARTICULAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA 

1.11.2.2.1. GERÊNCIA DE ARTICULAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA 

1.11.2.2.2. GERÊNCIA DE AÇÕES PARA O COOPERATIVISMO E 
ASSOCIATIVISMO 

1.12. SUBSECRETARIA DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR E EMPREGADOR 
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1.12.1. COORDENAÇÃO DE AÇÕES PARA O TRABALHADOR E O EMPREGADOR 

1.12.1.1. DIRETORIA DE AÇÕES PARA O TRABALHADOR 

1.12.1.1.1. GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR AUTÔNOMO 

1.12.1.1.2. GERÊNCIA DE SEGURO DESEMPREGO 

1.12.1.1.3. AGÊNCIA DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR DO PLANO PILOTO 

I 

1.12.1.1.4. AGÊNCIA DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR DO PLANO PILOTO 
II 

1.12.1.1.5. AGÊNCIA DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR DE TAGUATINGA 

1.12.1.1.6. AGÊNCIA DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR DA CEILÂNDIA 

1.12.1.1.7. AGÊNCIA DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR DO GAMA 

1.12.1.1.8. AGÊNCIA DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR DO RECANTO DAS 

EMAS 

1.12.1.1.9. AGÊNCIA DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR DE SÃO SEBASTIÃO 

1.12.1.1.10. AGÊNCIA DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR DA ESTRUTURAL 

1.12.1.1.11. AGÊNCIA DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR DO SOL 
NASCENTE/PÔR DO SOL 

1.12.1.1.12. AGÊNCIA DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR E EMPREGADOR 
ITINERANTE 

1.12.1.1.13. AGÊNCIA DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR DE BRAZLÂNDIA 

1.12.1.1.14. AGÊNCIA DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR DO 

ITAPOÃ/PARANOÁ 

1.12.1.1.15. AGÊNCIA DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR DE PLANALTINA 

1.12.1.1.16. AGÊNCIA DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR DA SAMAMBAIA 

1.12.1.1.17. AGÊNCIA DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR DE SANTA MARIA 

1.12.1.1.18. AGÊNCIA DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR DE SOBRADINHO 

1.12.1.1.19. AGÊNCIA DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR DO RIACHO 
FUNDO 

1.12.1.2. DIRETORIA DE AÇÕES PARA O EMPREGADOR 

1.12.1.2.1. GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE VAGAS 

1.12.1.2.2. GERÊNCIA DE CAPTAÇÃO DE VAGAS 

1.12.2. COORDENAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 
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1.12.2.1. DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ESTRATÉGIAS DE QUALIFICAÇÃO 

1.12.2.1.1. GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO 

1.12.2.2. DIRETORIA DE GESTÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE 

QUALIFICAÇÃO 

1.12.2.2.1. GERÊNCIA DE CAPACITAÇÃO PARA O EMPREENDEDOR 

1.13. SUBSECRETARIA DE MICRO E PEQUENA EMPRESA 

1.13.1. COORDENAÇÃO DE ARTICULAÇÃO COM O SETOR PRODUTIVO 

1.13.1.1. DIRETORIA DE REGISTRO, LICENCIAMENTO E SIMPLIFICAÇÃO 
EMPRESARIAL 

1.13.1.1.1. GERÊNCIA DE SUPERVISÃO DO SISTEMA DE REGISTRO E 

LICENCIAMENTO DE EMPRESAS 

1.13.1.2. DIRETORIA DE FORMALIZAÇÃO E SIMPLIFICAÇÃO EMPRESARIAL 

1.13.1.3. DIRETORIA DE APOIO A MICRO E PEQUENA EMPRESA 

1.13.1.3.1. GERÊNCIA DE APOIO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

1.13.1.3.2. GERÊNCIA DE ARTICULAÇÃO COM O SETOR PÚBLICO 

1.13.2. COORDENAÇÃO DE INFORMAÇÕES E NOVAS TECNOLOGIAS 

1.13.2.1. DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO 

1.13.2.1.1. GERÊNCIA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS 

1.13.2.1.2. GERÊNCIA DE TRATAMENTO DE DADOS E ESTUDOS ESTATÍSTICOS 

1.13.2.2. DIRETORIA DE ESTUDOS E PROJETOS 

1.13.2.2.1. GERÊNCIA DE PLANOS E PROJETOS 

1.13.2.2.2. GERÊNCIA DE PESQUISAS APLICADAS 
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III.  ORGANOGRAMA 

 

 

 

IV.  UNIDADES E ENDEREÇOS 

 

A Secretaria de Estado de Trabalho tem sua sede situada no seguinte 

endereço: 

SCS Qd. 6, Lotes 10/11 - Edifício Guanabara (Antiga CDL) - Asa Sul - Brasília - 

DF - CEP: 70.306-000, atendendo pelos fones: 3255-3815/3706. 

Atualmente a Secretaria é responsável pelos seguintes equipamentos: 

➢ 17 Agências do Trabalhador - uma delas destinada, principalmente, ao atendimento de 

pessoas com deficiência - Agência do Trabalhador Plano Piloto II - Estação do Metrô 112 

Sul; 

➢ 02 Agências de Microcrédito; e, 

➢ 01 Centro de Economia Popular e Solidária. 
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Agências 

  

Atendimento ao Empregador: 

Ao empregador atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br 

  

Veja relação das Agências do Trabalhador: 

  

Agências do Trabalhador 

Agência Plano Piloto I – Térreo 

Tel:.3255-3813/3225-3815/3225-3732 

Gerente: Sara Betânia Fontes de Souza H. Tardin 

atpp@setrab.df.gov.br 

SCS Qd. 06, Lt10/11 Antigo CDL 

Cep: 70306-000 

  

Agência Plano Piloto II - 112 Sul – Atendimento preferencial à 

Pessoa com Deficiência 

Tel:3255-3800/3255-3801 

Gerente: Patrícia Ribeiro 

atcan@setrab.df.gov.br 

SPO-Estação do Metrô Quadra 112 Asa Sul 

Cep: 70381-000 

 

Agência Taguatinga 

Tel:3255-3849/3255-3754/3255-3735 

Gerente: Alessandro Dias Miranda 

attag@setrab.df.gov.br 

C4 Lt. 03, Av. das Palmeiras 

Cep: 72010-040 

  

Agência Ceilândia 

Tel:3255-3843/3255-3847/3225-3804 

Gerente: Áureo José Costa 

atcei@setrab.df.gov.br 

QNM 18/20, Bl. B 

Cep: 72210-552 

 

Agência Gama 

Tel:3255-3820/3255-3821 

Gerente: Vantuil de Oliveira Costa 

atga@setrab.df.gov.br 

AE S/N Setor Central ADM 

Cep: 72045-610 
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Agência Recanto das Emas   

Tel:3255-3842/ 3255-3864 

Gerente: Márcia Santos Silva 

atre@setrab.df.gov.br 

Qd. 602 – Área Especial 

Cep: 72610-500 

 

Agência São Sebastião 

Tel.: 3255-3840/3255-3841 

Gerente: Ronaldo Fernandes de Lima 

atss@setrab.df.gov.br 

Qd. 104 Conj. A Lt. 09 – Residencial Oeste São Sebastião 

Cep: 71692-090 

 

Agência Estrutural 

Tel:3255-3808/3255-3809 

Gerente: Joana dos Santos Oliveira 

ate@setrab.df.gov.br 

Setor Regional Administrativo/ AE n° 08 

Cep: 71300-000 

 

Agência do Trabalhador do Sol Nascente/Pôr do Sol 

(Em implantação) 

 

Agência Itinerante - Atualmente funcionando no Guará 

Tel:3255-3873/3255-3872 

Gerente: Mayara Franco Cardoso 

atgu@setrab.df.gov.br 

QE 23 AE N° 01 – Lote Único – Cave Adm. Regional Guará II 

Cep: 71010-002 

 

Agência Brazlândia 

Tel:3255-3869/3255-3868 

Gerente: Lourdes Almeida Araújo Barros 

atbz@setrab.df.gov.br 

SCDN Bl. K Lj. 01/05 

Cep: 72705-511 

 

Agência Itapoã   

Tel:3255-3857/ 32553856 

Gerente: Madirra Maria de Araújo Tran Cristão 

atp@hotmail.com 

AE N° 04, Qd 878, Conjunto A, Del Lago, Itapoã 
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Cep: 71593-620 

 

Posto do Paranoá   

Tel:3255-3857/ 32553856 

Gerente: Madirra Maria de Araújo Tran Cristão 

atp@hotmail.com 

Administração Regional do Paranoá 

Cep: 71570-050 

 

Agência Planaltina 

Tel:3255-3829/ 3255-3715 

Gerente: Gilberto de Sousa Costa 

atpla@setrab.df.gov.br 

Av. Uberdan Cardoso Qd. 101 A/E Adm. Regional 

Cep: 71690-090 

 

Agência Samambaia 

Tel:3255-3832/ 3255-3833 

Gerente: Tatyane Dias 

atsam@setrab.df.gov.br 

Centro Urbano Samambaia Sul 

Cep: 72300-625 

 

Agência Santa Maria 

Tel.: 3255-3836/3255-3837 

Gerente: Jane Maria Ferreira Nunes 

atsm@setrab.df.gov.br 

QCE 01, Conj. H Área Especial Galpão Cultural 09. 

Cep: 72511-100 

 

Agência Sobradinho 

Tel.: 3255-3824/3255-3825 

Gerente: Jéssica Ferreira de Souza Silva 

atso@setrab.df.gov.br 

Qd. 08 Área Especial 03 

Cep: 73006-080 

 

Agência Riacho Fundo II 

Tel:3255-3828/ 3255-3827 

Gerente: Marcela Passos Costa 

atrf@setrab.df.gov.br 

QC 1 Conj. 05 Lt 02 (Prox. Adm. Regional) 

Cep: 71882-015 
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Posto da Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF  

Tel:3348-8295 

Gerente: Diego Pereira Lima 

atpsul@setrab.df.gov.br 

CLDF 

Cep: 70094-902 

  

Gerência do Trabalhador Autônomo 

Tel:3255-3797/3255-3798 

Gerente: Margarete da Conceição Santos 

geata@setrab.df.gov.br 

SCS Qd. 06 Lt 10/11 Antigo CDL 

Cep: 70306-000 

  

 

Agências de Microcrédito 

 

Agência Plano Piloto – Sobreloja 

Tel:3255-3813/3225-3815/3225-3732 

Gerente: Sara Betania Fontes de Souza H. Tardin 

atpp@setrab.df.gov.br 

SCS Qd. 06, Lt10/11 Antigo CDL 

Cep: 70306-000 

  

Agência Taguatinga 

Tel:3255-3849/3255-3754/3255-3735 

Gerente: Alessandro Dias Miranda 

attag@setrab.df.gov.br 

C4 Lt. 03, Av. das Palmeiras 

Cep: 72010-040 

  

 Centro de Economia Popular e Solidária 
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V.  REFERENCIAL 

ESTRATÉGICO 

  

Com foco na sua missão, visão e valores, a SECRETARIA DE 

ESTADO DE TRABALHO - SETRAB brinda um portfólio onde acomoda todos 

os programas, projetos, ações e atividades mirando no cidadão e na 

melhora dos índices de qualidade de vida, haja vista a empregabilidade 

ser um dos fatores de maior impacto no bem-estar de homens e mulheres 

em idade produtiva. No mesmo caminho esta Secretaria acompanha a 

vida produtiva de nano, micros e pequenos empresários, tendo como foco 

de vida ser plataforma de fomento e alavancagem para juntos, Estado e 

Sociedade atravessarem momentos de dificuldade e formação de melhor 

ecido social. 

  

 

 

 MISSÃO 

Promover políticas públicas de desenvolvimento social e econômico que visem 

contribuir para a geração de trabalho, emprego e renda no Distrito Federal e 

Região Integrada de Desenvolvimento Econômico (RIDE). 

 

Ser referência em políticas públicas de atendimento ao trabalhador, ao 

empregador e ao empreendedor e de qualificação profissional visando a geração 

de trabalho, emprego e renda que atendam as novas demandas domercado no 

Distrito Federal. 
   VISÃO 

 
Dignidade, Acessibilidade, Qualidade no atendimento, Zelo com a coisa 

pública, Sustentabilidade, Transparência, Inovação, Ética e Respeito. VALORES 
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VI.  EIXOS ESTRATÉGICOS 

 

 

 

  
 

Promover a redução das 

desigualdades, econômica e 

social, com a geração de 

trabalho, emprego e renda 

Melhorar a qualidade da 

intermediação de mão de 

obra e da qualificação 

profissional 

 

Assegurar recursos 

necessários para a 

realização das ações 

previstas pela Secretaria de 

Estado de Trabalho bem 

como ampliar os 

Aumentar em 20% o 

aproveitamento das vagas capitadas 

com melhora na adequação nos 

perfis dos cadastrados, até́ 2023. 

PROGRAMA INSERE 

Aumentar em 5% o atendimento de 

empreendedores do Distrito 

Federal, micro e pequenos 

empresários, urbanos e rurais, 

formalizados ou não, até́ 2023. 

PROGRAMA PROSPERA 

Aumentar em 85% o número de 

pessoas certificadas que se 

inscreveram nos programas de 

qualificação profissional até́ 2023. 

PROGRAMA QUALIFICA 

Fomentar 20 arranjos produtivos 

(cooperativas, associações e outras 

estratégias) até́ 2023. PROGRAMA 

EMPREENDE 

Aumentar em 50% a captação de 

vagas em 2020.PROGRAMA 

INSERE 

Obter 20% de eficiência dos 

encaminhamentos dos 

Trabalhadores para vagas de 

emprego em 2020. PROGRAMA 

INSERE 

Obter 20% de eficiência dos 

encaminhamentos dos requerentes 

dos Seguro-Desemprego em 2020. 

PROGRAMA INSERE 

Aumentar em 20% o número de 

pessoas qualificadas no mundo do 

trabalho até́ 2023. PROGRAMA 

QUALIFICA 

Aumentar em 100 % a execução do 

Programa de Formação Continuada 

dos Servidores da SETRAB até́ 

2023 PROGRAMA QUALIFICA 

Modernizar 17 Agências do 

Trabalhador até́ 

2023.PROGRAMA INSERE 

Criar 01 Unidade Móvel de 

atendimento ao trabalhador até 

2023 PROGRAMA INSERE. 

Ampliar o atendimento de 

Microcrédito em 50% para todas 

as Agências do Trabalhador até 

2023. PROGRAMA PROSPERA. 

Criar 05 Centros de Referência em 

Qualificação até 2023. 

PROGRAMA QUALIFICA. 

Realizar 40 eventos voltados ao 

Empreendedorismo até 2023. 

PROGRAMA EMPREENDE. 

Captar 100% dos cursos 

destinados aos eventos organiz. 
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VII.   SERVIÇOS 

 

 

SUBSECRETARIA DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR E AO 

EMPREGADOR 

 

A Subsecretaria de Atendimento ao Trabalhador e ao Empregador (SATE) é 

a unidade administrativa da Secretaria de Estado de Trabalho responsável por 

gerenciar as 17 (dezessete) Agências do Trabalhador dispostas em todo o 

Distrito Federal e a Agência do Trabalhador Autônomo, com as seguintes 

prestações de serviços: 

➔ Intermediação de Mão-de-obra; 

➔ Entrada de Seguro Desemprego; 

➔ Emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); 

➔ Atendimento ao Trabalhador Autônomo; 

➔ Coordenação das Políticas de Qualificação Profissional. 

 

 

Intermediação de Mão-de-obra - IMO 

Atendimento ao Trabalhador e ao Empregador 

Descrição: 

A intermediação de mão-de-obra é um serviço oferecido pelo Secretaria de 

Estado de Trabalho, por meio do SINE, com o objetivo de promover o encontro 

entre trabalhadores que buscam uma oportunidade profissional e empregadores 

em busca de funcionários. A finalidade deste serviço é promover a inserção de 

trabalhadores em vagas permanentes, temporárias, de aprendizes ou de 

estagiários, bem como apoiar empregadores que necessitam contratar 

trabalhadores por meio de captação ativa de vagas em diversos setores 

produtivos. 

O serviço de intermediação de mão-de-obra é oferecido nas modalidades 

presencial e virtual, tanto para trabalhadores como também para empregadores, 

via site ou aplicativo. 

Atendimento ao Trabalhador 
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Usuários/Requisitos: 

Qualquer pessoa com idade acima de 14 (quatorze) anos que possua CPF e 

CTPS. 

Documentos necessários: 

● Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS; 
● Registro Geral - RG ou Certidão de Nascimento; 
● Registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF; 

● Contratos de trabalho ou declaração (caso a experiência não esteja 
registrada na CTPS e o cidadão queira incluir no cadastro); 

● Laudo médico com o CID (Classificação Internacional de Doenças) correto 
da pessoa com deficiência, se for o caso. 

ATENÇÃO: A Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS não é obrigatória, 

contudo, fundamental no momento de cadastro das experiências profissionais 

do trabalhador, aumentando assim as possibilidades de encaminhamento e 

inserção no mercado de trabalho. 

Custos: 

Gratuito. 

Etapas: 

❖  O cidadão deverá comparecer a uma Agência de Atendimento ao 

Trabalhador mais próxima de sua residência ou acessar o serviço no 

aplicativo SINE Fácil ou do Portal Emprega Brasil e preencher as 

informações pessoais e profissionais solicitadas. Após este processo, o 

aplicativo apresentará ao trabalhador apenas as vagas compatíveis com 

seu perfil profissional. 

CANAIS DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

 Web 
Acessar o site Emprega Brasil    

 Celular 
Acessar o App SINE fácil 

● Apple Store 

● Google Play 

Atendimento Presencial 
Em qualquer Agência do Trabalhador no Distrito Federal. 

  

Caso haja alguma vaga disponível e compatível com o perfil do trabalhador, o 

aplicativo permite que o interessado se candidate à vaga e agende uma 

entrevista diretamente com o empregador. Neste caso o cidadão receberá uma 

Carta de Encaminhamento da SETRAB e comparecer ao local indicado para 

participar do processo de seleção, ou seguir as orientações contidas na Carta. 

https://servicos.mte.gov.br/#/loginfailed/redirect
https://itunes.apple.com/br/app/sine-facil/id1251035126?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.dataprev.sinefacil&hl=pt_BR
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Em alguns casos, caso seja requisito da vaga, será necessário que o candidato 

passe por uma pré-seleção em uma unidade da Agência do Trabalhador. 

Forma de Atendimento Presencial: Por ordem de chegada, mediante 

distribuição de senhas. 

Atendimento Preferencial - Conforme determina a Lei nº 10.048/2000, Lei nº 

10.741/2003 e Lei nº 12.008/2009: 

➢ Pessoas com Deficiência PcD; 

➢ Idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos; 

➢ Gestantes, lactantes e pessoas acompanhadas por crianças de colo. 

A Agência de Atendimento ao Trabalhador do Plano Piloto II possui 

infraestrutura e pessoal especializado para atendimento prioritário da Pessoa 

com Deficiência e está localizada na Estação do Metrô da 112 Sul. 

Legislação: 

Constituição Federal (art. 22, inciso XVI); 

Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990; 
Lei nº 8.900, de 30 de junho de 1994; 

Lei nº 13.667, de 17 de maio de 2018; 
Resolução nº 758, de 09 de março de 2016, do Conselho Deliberativo do Fundo 

de Amparo ao Trabalhador (Codefat); 
Resolução nº 808, de 24 de abril de 2018, do Conselho Deliberativo do Fundo 
de Amparo ao Trabalhador (Codefat). 

 

Orientações estão disponíveis em: 

Cartilha da Intermediação do Trabalhador Jovem: 
http://portalfat.mte.gov.br/wp-

content/uploads/2018/05/CARTILHA_ATENDIMENTO_TRABALHADORES_JOVEN
S_SINE.pdf 

 
Link reduzido: https://bit.ly/2zfHz69 
 

Tutorial de Cadastro do Trabalhador: 
http://www.trabalho.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2019/12/Tutorial-

Portaria-Mais-Emprego-Cadastro-do-Trabalhador.pdf 
 
Link reduzido: https://bit.ly/3bVWYpH 

 

 

Atendimento ao Empregador/Empresa 

http://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2018/05/CARTILHA_ATENDIMENTO_TRABALHADORES_JOVENS_SINE.pdf
http://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2018/05/CARTILHA_ATENDIMENTO_TRABALHADORES_JOVENS_SINE.pdf
http://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2018/05/CARTILHA_ATENDIMENTO_TRABALHADORES_JOVENS_SINE.pdf
https://bit.ly/2zfHz69
http://www.trabalho.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2019/12/Tutorial-Portaria-Mais-Emprego-Cadastro-do-Trabalhador.pdf
http://www.trabalho.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2019/12/Tutorial-Portaria-Mais-Emprego-Cadastro-do-Trabalhador.pdf
https://bit.ly/3bVWYpH
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Usuários/Requisitos: 

Empregador (a), donos de empresas, comércios, indústrias, entre outras, bem 

como qualquer pessoa física que queira disponibilizar vagas de empregos 
formais. 

 

Documentos necessários: 

● Registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; ou 

● Registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF. 

 

Custos: 

Gratuito. 

 

Etapas: 

❖  Empregadora/empregador deve realizar contato com qualquer uma das 

Agências de Atendimento ao Trabalhador ou diretamente na Gerência de 

Captação de Vagas (GCV) para ofertar as vagas de emprego. 

❖  As vagas serão disponibilizadas, automaticamente, me todas as Agências 

do Trabalhador e no aplicativo SINE Fácil, e os candidatos serão 

encaminhados para entrevista, de acordo com o perfil solicitado pelo 

ofertante da vaga. 

❖  Após o processo seletivo, empregadora/empregador deverá devolver a 

Carta de Encaminhamento à Agência de Atendimento ao Trabalhador ou 

para a Central de Captação de Vagas, devidamente preenchida, com o 

resultado do processo seletivo. 

CANAIS DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

 Web 

Acessar o site Emprega Brasil    

 Celular 
Acessar o App SINE fácil 

● Apple Store 

● Google Play 

Atendimento Presencial 

Em qualquer Agência do Trabalhador no Distrito Federal ou na 
Central de Captação de Vagas. 

 

Outras Informações: 
 

https://servicos.mte.gov.br/#/loginfailed/redirect
https://itunes.apple.com/br/app/sine-facil/id1251035126?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.dataprev.sinefacil&hl=pt_BR
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Canais de Comunicação: 
Diretoria de Atendimento ao Empregador / Gerência de Captação de Vagas 

Atendimento: Segunda a sexta-feira, de 8h às 17h, ininterruptamente. 
e-mail: gcv@setrab.df.gov.br 

Telefone: 3255-3701 
Endereço: Setor Comercial Sul - SCS Quadra 06, lote 10/11, Ed. Guanabara, 5º andar – 

Asa Sul - Brasília – DF - CEP: 70.306-000. 

 
Agências de Atendimento ao Trabalhador 

 
 

Orientações disponíveis em: 
 
Tutorial Cadastro do Empregador 

http://www.trabalho.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2019/12/Tutorial-Portal-
Mais-Emprego-Cadastro-do-Empregador.pdf 

 
Link reduzido:  
https://bit.ly/2ZmAyer 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguro Desemprego 

mailto:gcv@setrab.df.gov.br
http://www.trabalho.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2019/12/Tutorial-Portal-Mais-Emprego-Cadastro-do-Empregador.pdf
http://www.trabalho.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2019/12/Tutorial-Portal-Mais-Emprego-Cadastro-do-Empregador.pdf
https://bit.ly/2ZmAyer
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Descrição: 

O Seguro-Desemprego é um benefício integrante da seguridade social, garantido 

pelo art. 7º dos Direitos Sociais da Constituição Federal e tem por finalidade 

prover assistência financeira temporária ao trabalhador dispensado 

involuntariamente. 

O trabalhador dispensado sem justa causa recebe do empregador o 

Requerimento do Seguro-Desemprego devidamente preenchido, que deve ser 

levado, junto com o restante da documentação, a um posto de atendimento do 

Ministério do Trabalho. 

Quem pode utilizar este serviço: 

1º) Trabalhador dispensado de seu emprego que atenda aos critérios abaixo 

deverá procurar uma das unidades de atendimento, entre 7 (sete) e 120 (cento 

e vinte) dias corridos após a data da dispensa. 

Terá direito ao benefício o trabalhador que comprovar: 

I - Dispensa sem justa causa, inclusive a indireta, que comprove vínculo 

empregatício com pessoa jurídica ou pessoa física equiparada à jurídica 

II - Comprovar recebimentos de salários e meses trabalhados conforme critérios 

abaixo: 

a) 1ª solicitação: pelo menos 12 (doze) meses nos últimos 18 (dezoito) meses 

anteriores à data da dispensa 

b) 2ª solicitação: pelo menos 9 (nove) meses nos últimos 12 (doze) meses 

anteriores à data de dispensa 

c) 3ª solicitação: cada um dos 6 (seis) meses anteriores à data de dispensa, 

quando das demais solicitações 

III - Não estar recebendo benefício previdenciário de prestação continuada, 

exceto auxílio acidente, auxílio reclusão e pensão por morte 

IV - Não estar em gozo do auxílio-desemprego 

V - Não possuir renda própria de qualquer natureza suficiente para sua 

manutenção e de sua família. (Considera-se como renda própria de qualquer 

natureza o valor igual ou superior a 01 salário mínimo). 

2º) Trabalhador que ingressou com reclamação trabalhista por motivo de vínculo 

empregatício, justa causa ou rescisão indireta = terá o prazo de 120 (cento e 

vinte) dias contados a partir do dia subsequente à data da Sentença Prolatada, 

do trânsito em julgado, da homologação do acordo ou da certidão. 

 

Solicitação de Seguro Desemprego - Empregado Doméstico 
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É considerado empregado doméstico todo aquele que presta serviços à pessoa 

física ou família de maneira contínua, sem finalidade lucrativa. 

Entende-se por maneira contínua a prestação de serviços de no mínimo 3 (três) 

vezes por semana. 

Usuários/Requisitos: 

Cidadão que exerça o trabalho doméstico e for dispensado sem justa causa e 

que tenha trabalhado por um período de 15 (quinze) meses nos últimos 24 (vinte 

e quatro) meses, contados da dispensa sem justa causa. 

Estar inscrito como contribuinte individual da Previdência Social, e: 

● Não estar recebendo nenhum benefício previdenciário de prestação 

continuada, exceto pensão por morte, auxílio acidente e auxílio reclusão; 

● Não possuir renda própria para seu sustento e de sua família. 

Considera-se renda própria o valor igual ou superior a um salário mínimo. 

 

Documentos necessários: 

➔ Carteira de identidade ou outro documento de identificação com foto; 

➔ CTPS (na qual deverá constar a anotação do contrato de trabalho 

doméstico e a data da dispensa); 

➔ Número de Identificação do Trabalhador (NIT ou PIS/PASEP); 

➔ Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (atestando a dispensa sem 

justa causa). 

Custos: 

Gratuito. 

 

Etapas: 

❖  Solicitação - O cidadão deve dar entrada no requerimento do benefício 

através do site: Solicitação Digital - https://sso.acesso.gov.br/login ou 

em qualquer Agência de Atendimento ao Trabalhador. 

❖  Análise do benefício - O cidadão deverá acompanhar a análise da 

solicitação no site: 

https://sd.maisemprego.mte.gov.br/sdweb/consulta.jsf 

❖  Recebimento da resposta sobre aprovação do benefício. 

 

https://sso.acesso.gov.br/login
https://sd.maisemprego.mte.gov.br/sdweb/consulta.jsf
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ATENÇÃO: Caso exista pendência durante o atendimento presencial em uma 

Agência, como por exemplo a falta de alguma documentação, o atendente 

poderá solicitar que o trabalhador compareça em outra data, observando o prazo 

para solicitação do Seguro-desemprego. 

CANAIS DE ATENDIMENTO 

 Web 

Site: https://www.gov.br/  (em Serviços de Trabalho, Emprego e 
Previdência >> Trabalho e Emprego >> Para o cidadão >> Solicitar 

Seguro Desemprego Doméstico.) 

 Atendimento Presencial 

Em qualquer uma das 17 Agências do Trabalhador no Distrito 
Federal. 

Telefone 

A Central 156 pode ser consultada no caso de dúvidas sobre o 
atendimento nas Agências, bem como a documentação necessária 

para requerer o benefício. 

 

Outras informações: 

Prazo para solicitação do Seguro-Desemprego para o trabalhador doméstico: o 

cidadão tem de 7 (sete) a 90 (noventa) dias, após a data da dispensa, para 

dar entrada na solicitação do Seguro-Desemprego. 

ATENÇÃO: Após o prazo de solicitação perde-se o direito ao benefício. 

Valor e prazo do benefício: 1 (um) salário mínimo por um período máxima de 

3 (três) meses de forma contínua ou alternada.    

Atendimento Preferencial - Conforme determina a Lei nº 10.048/2000, Lei nº 

10.741/2003 e Lei nº 12.008/2009: 

➢ Pessoas com Deficiência PcD; 

➢ Idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos; 

➢ Gestantes, lactantes e pessoas acompanhadas por crianças de colo. 

A Agência de Atendimento ao Trabalhador do Plano Piloto II possui infraestrutura 

e pessoal especializado para atendimento prioritário da Pessoa com Deficiência 

e está localizada na Estação do Metrô da 112 Sul. 

Legislação: 
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Constituição Federal (art. 7º, inciso II; art. 201, inciso IV; e, art. 239); 
Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990; 

Lei nº 10.608, de 20 de dezembro de 2002; 
Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011; 

Lei nº 13.134, de 17 de junho de 2015; 
Lei Complementar nº 150, de 1º de junho de 2015 (art. 26); 
Resolução nº 754, de 26 de agosto de 2015, do Conselho Deliberativo do 

Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat). 
 

    

Solicitação de Seguro Desemprego - Trabalhador Formal 

Serviço que possibilita dar entrada no requerimento do benefício Seguro-

Desemprego, que é pago ao cidadão que for dispensado do seu trabalho, sem 

justa causa. 

Usuários/Requisitos: 

Segundo a Lei nº 13.134/2015, o período trabalhado necessário para requerer 

o Seguro-Desemprego formal é: 

a) a primeira solicitação: ter trabalhado pelo menos 12 (doze) meses 

consecutivos ou não nos últimos 18 (dezoito) meses, imediatamente 

anteriores à data da dispensa; 

b) segunda solicitação: ter trabalhado pelo menos 9 (nove) meses 

consecutivos ou não, nos últimos 12 (doze) meses, imediatamente 

anteriores à data da dispensa; 

c) da terceira solicitação em diante: ter trabalhado cada um dos 6 (seis) 

meses consecutivos, imediatamente anteriores à data da dispensa. 

 

● Ter sido de sido dispensado sem justa causa; 

● Ter sido empregado de pessoa jurídica ou física equiparado à 

jurídica; 

● Não possuir renda própria (considera-se renda própria o valor igual 

ou superior a 1 (um) salário mínimo; 

● Não estar em gozo de Benefício de Prestação Continuada (BPC) da 

Previdência Social, excetuado o auxílio-acidente e o auxílio 

suplementar previstos na Lei nº 6.367, de 19 de outubro de 1976, 

bem como o abono de permanência em serviço previsto na Lei nº 

5.890, de 08 de junho de 1973. 

 

Documentos necessários: 

➔ Guias (Requerimento) do Seguro-Desemprego; 

➔ PIS-PASEP; 

➔ Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS; 

➔ Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho - TRCT devidamente quitado. 
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➔ Documentos de identificação, apresentar um dos seguintes documentos: 

◆  Carteira de Identidade; 

◆  Certidão de nascimento/certidão de casamento com o protocolo de 

requerimento da identidade (somente para recepção); 

◆  Carteira Nacional de Habilitação; 

◆  Carteira de Trabalho (física ou digital); 

◆  Passaporte; ou, 

◆  Certificado de Reservista 

➔ Três últimos contracheques, anteriores à demissão; 

➔ Se for o caso, apresentar documento judicial (Certidão das Comissões de 

Conciliação Prévia / Núcleos Intersindicais / Sentença / Certidão da 

Justiça). 

 

Obs.: As informações quanto a escolaridade e residência são declaratórias, não 

é necessário apresentar comprovantes. 

 

Custos: 

Gratuito. 

Etapas: 

❖  Solicitação - O cidadão deve dar entrada no requerimento do benefício 

através de um dos canais de atendimento web (site / aplicativo) ou em 

qualquer Agência de Atendimento ao Trabalhador. 

❖  Recebimento - Estando dentro dos critérios e habilitados para receber o 

seguro, os trabalhadores que utilizaram o aplicativo ou site serão 

comunicados sobre o quantitativo de parcelas, valores e datas para o 

saque nas agências da Caixa Econômica Federal. Trabalhadores atendidos 

nas Agências já saberão se foram ou não habilitados no momento do 

atendimento. 

❖  Caso o benefício seja negado e/ou não habilitado, o cidadão terá direito 

de entrar com um recurso para que seja feita uma segunda análise. 

 

ATENÇÃO: caso exista pendência durante o atendimento presencial em uma 

Agência de Atendimento ao Trabalhador, como por exemplo, falta de alguma 

documentação, o atendente poderá solicitar que o trabalhador compareça em 

outra data, observando o prazo para solicitação do Seguro-Desemprego. 

 

A Central 156 pode ser consultada no caso de dúvidas sobre o atendimento nas 

Agências, bem como a documentação necessária para requerer o benefício. 
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CANAIS DE ATENDIMENTO 

 Web 

Site: https://www.gov.br/  (em Serviços de Trabalho, Emprego e 
Previdência >> Trabalho e Emprego >> Para o cidadão >> Solicitar 
Seguro Desemprego (SD) 

 Atendimento Presencial 

Em qualquer uma das 17 Agências do Trabalhador no Distrito 

Federal. 

 Celular 
     Acessar o aplicativo CTPS Digital disponível nas principais lojas 

● Apple Store (IOS) 

● Google Play (Android) 

Telefone 

A Central 156 pode ser consultada no caso de dúvidas sobre o 
atendimento nas Agências, bem como a documentação necessária 

para requerer o benefício. 

 

Outras informações: 

Prazo para solicitação do Seguro-Desemprego: o cidadão tem de 7 (sete) a 

120 (cento e vinte) dias, após a data da rescisão do contrato de trabalho, 

para dar entrada no requerimento do Seguro-Desemprego. 

ATENÇÃO: Após o prazo de solicitação perde-se o direito ao benefício. 

Atendimento Preferencial - Conforme determina a Lei nº 10.048/2000, Lei nº 

10.741/2003 e Lei nº 12.008/2009: 

➢ Pessoas com Deficiência PcD; 

➢ Idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos; 

➢ Gestantes, lactantes e pessoas acompanhadas por crianças de colo. 

A Agência de Atendimento ao Trabalhador do Plano Piloto II possui infraestrutura 

e pessoal especializado para atendimento prioritário da Pessoa com Deficiência 

e está localizada na Estação do Metrô da 112 Sul. 

Regra geral - se o trabalhador estiver dentro dos critérios e for habilitado a 

receber o benefício, terá direito ao valor determinado de sua parcela a cada 30 

(trinta) dias. Esses critérios estão estabelecidos no artigo 3º, da Lei nº 

7.998/1990.  

https://itunes.apple.com/br/app/sine-facil/id1251035126?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.dataprev.sinefacil&hl=pt_BR
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O Seguro-Desemprego Digital desobriga o trabalhador de ser atendido 

presencialmente em um posto físico, desde o momento da requisição até o 

pagamento de cada uma das parcelas a que tem direito. 

Legislação: 

Constituição Federal (art. 7º, inciso II; art. 201, inciso IV; e, art. 239); 
Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990; 

Lei nº 10.608, de 20 de dezembro de 2002; 
Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011; 
Lei nº 13.134, de 17 de junho de 2015; 

Lei Complementar nº 150, de 1º de junho de 2015 (art. 26); 
Resolução nº 467, de 21 de dezembro de 2005, do Conselho Deliberativo do 

Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat). 

 

Maiores orientações estão disponíveis em: 

Cartilha do Seguro-Desemprego Digital: http://portalfat.mte.gov.br/ wp-

content/uploads/2019/07/Cartilha-SD100WEB-02MAR2020-002.pdf%20 

Link reduzido: https://bit.ly/2XcPfOE  

 

Emissão da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS 

Descrição: 

A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) é o documento que registra 

a vida profissional do trabalhador brasileiro e estrangeiro no mercado de 

trabalho formal e garante o acesso aos direitos trabalhistas previstos em lei. A 

Carteira de Trabalho mudou e agora é emitida de forma digital, chamada de 

CTPS-Digital. 

 

Usuários/Requisitos: 

Cidadão Brasileiro 

● Brasileiro nato ou naturalizado com 14 (quatorze) anos ou mais de idade 

(não é necessário levar acompanhante) e inscrita no Cadastro de Pessoas 

Físicas (CPF). 

Estrangeiro residente permanente ou Cidadão do Mercosul 

http://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2019/07/Cartilha-SD100WEB-02MAR2020-002.pdf
http://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2019/07/Cartilha-SD100WEB-02MAR2020-002.pdf
https://bit.ly/2XcPfOE
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● Estrangeiro com visto permanente, que seja cidadão de país que faz parte 

do Acordo do Mercosul ou que seja residente refugiado e tenha 14 

(quatorze) anos ou mais de idade. 

Estrangeiro temporário 

● Estrangeiro com visto temporário que tenha 14 (quatorze) anos ou mais 

de idade. 

Candidato a refúgio 

● Estrangeiro com processo de pedido de refúgio que tenha 14 (quatorze) 

anos ou mais de idade. 

Documentos necessários: 

➔ Número do registro no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). 

 

Custos: 

Gratuito. 

Etapas: 

❖  Obter a Carteira de Trabalho Digital - Baixar aplicativo “CTPS Digital” 

da DATAPREV, que está disponível nas principais lojas para os sistemas 

operacionais IOS e/ou Android. 

 

CANAIS DE ATENDIMENTO 

 Web 

Site: https://www.gov.br/  (em Serviços de Trabalho, Emprego e 

Previdência >> Trabalho e Emprego >> Para o cidadão >> Obter 
a Carteira de Trabalho 

 Celular 
    Acessar o aplicativo CTPS Digital disponível nas principais lojas 

● Apple Store (IOS) 

● Google Play (Android) 

 Atendimento Presencial 

Em qualquer uma das 17 Agências do Trabalhador no Distrito 

Federal o cidadão poderá tirar suas dúvidas em relação a CTPS 
Digital, sem a necessidade de agendamento prévio. 

 

https://itunes.apple.com/br/app/sine-facil/id1251035126?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.dataprev.sinefacil&hl=pt_BR
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Outras informações: 

Orientações disponíveis em Cartilha da CTPS Digital: 

https://empregabrasil.mte.gov.br/wp-content/uploads/2019/09/Passo-a-

Passo-CTPS-DIGITAL-APP-e-WEB.pdf 

Link reduzido: https://bit.ly/2LM8xF2 

  

  

Atendimento ao Trabalhador Autônomo 

 

Descrição: 

É um serviço que tem por objetivo fazer a intermediação de mão-de-obra entre 

o trabalhador autônomo e o empregador, através da Agência de Atendimento ao 

Trabalhador Autônomo. 

Entende-se por trabalhador autônomo todo aquele que exerce sua atividade 

profissional sem vínculo empregatício, por conta própria e com assunção de seus 

próprios riscos. A prestação de serviços é de forma eventual e não habitual. 

Empregadora/empregador autônomo é a pessoa física que oferece 

possibilidade de prestação de serviço de forma eventual e não habitual. 

 

Usuários/Requisitos: 

Trabalhadores domésticos, faxineiros, serviços gerais (residência), passadeiras, 

jardineiros, caseiros, cuidadores de idosos, babás, motoristas, pedreiros, 

bombeiros hidráulicos, eletricistas, marceneiros, carpinteiros, vigias, entre 

outros. 

Empregadores interessados na prestação de serviços de um trabalhador 

autônomo. 

Documentos necessários:   

Trabalhadores Autônomos: 

➔ Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS (caso possua); 
➔ Registro Geral – RG; 
➔ Cadastro de Pessoa Física - CPF; 

https://empregabrasil.mte.gov.br/wp-content/uploads/2019/09/Passo-a-Passo-CTPS-DIGITAL-APP-e-WEB.pdf
https://empregabrasil.mte.gov.br/wp-content/uploads/2019/09/Passo-a-Passo-CTPS-DIGITAL-APP-e-WEB.pdf
https://bit.ly/2LM8xF2
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➔ Comprovante de Residência; 
➔ Referência (caso possua), podendo ser carta ou telefone de contato do 

empregador anterior; 
➔ 1 (uma) foto 3X4; 

➔ Nada Consta Criminal da Policia Federal, esse documento pode ser 
retirado pelo link: https://servicos.dpf.gov.br/antecedentes-criminais/ 
certidão ou pessoalmente na Agência de Atendimento ao Trabalhador 

Autônomo; 
➔ Nada consta criminal TJDFT ( https://cnc.tjdft.jus.br ) ou pessoalmente 

na Agência de Atendimento ao Trabalhador Autônomo. 

Empregadora/Empregador autônomo: 

➔ Cadastro da Pessoa Física – CPF. 

 

Custos:  

Gratuito. 

 

Etapas:  

❖  Trabalhador Autônomo - realização de cadastro feito na Agência de 

Atendimento ao Trabalhador Autônomo, localizada na Agência do 

Trabalhador do Plano Piloto – Térreo, das 8h às 17h. 

❖  Empregador Autônomo - realização de cadastro na Agência de 

Atendimento ao Trabalhador Autônomo, que pode ser feito por telefone 

ou pessoalmente, para que seja definido o perfil do trabalhador autônomo 

que ele está procurando. 

❖  Trabalhador Autônomo - aguardar o contato da Agência, que o 

informará sobre as oportunidades disponíveis. 

❖  Trabalhador Autônomo - comparecer ao local na data estipulada pelo 

empregador, de acordo com as informações repassadas pela Agência. 

❖  Empregador Autônomo - aguardar o contato da Agência que passará 

os dados do trabalhador selecionado, conforme o perfil solicitado. 

❖  Trabalhador Autônomo - atualizar regularmente seu cadastro na 

Agência de Atendimento ao Trabalhador Autônomo, localizada na Agência 

de Atendimento ao Trabalhador do Plano Piloto I – Térreo, das 8h às 17h. 

 

 

 

 

https://servicos.dpf.gov.br/antecedentes-criminais/certid%C3%A3o
https://servicos.dpf.gov.br/antecedentes-criminais/certid%C3%A3o
https://servicos.dpf.gov.br/antecedentes-criminais/certid%C3%A3o
https://cnc.tjdft.jus.br/
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CANAIS DE ATENDIMENTO 

 Atendimento Presencial 

Trabalhadores autônomos: deverão comparecer à Agência de 
Atendimento ao Trabalhador Autônomo. 
Empregadores autônomos: atendimento presencial na Agência de 

Atendimento ao Trabalhador Autônomo ou por telefone. 
 

Endereço: SCS Quadra 6 - Lotes 10/11 - Edifício Guanabara - Setor 
Comercial Sul - Asa Sul - Brasília - DF 

Telefones: 3255-3797 / 3255-3798 

 

Outras informações:  

O atendimento do trabalhador é feito por ordem de chegada, mediante entrega 

de senhas, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. 

Atendimento Preferencial - Conforme determina a Lei nº 10.048/2000, Lei nº 

10.741/2003 e Lei nº 12.008/2009: 

➢ Pessoas com Deficiência PcD; 

➢ Idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos; 

➢ Gestantes, lactantes e pessoas acompanhadas por crianças de colo. 

 

 

Microempreendedor Individual - MEI 

 

Descrição: 

É um serviço que tem por objetivo de realizar a formalização do profissional 

Autônomo e dar suporte ao seu desenvolvimento. 

Entende-se por Microempreendedor Individual ou MEI todo aquele que é  

um profissional autônomo formalizado. Quando você se cadastra como um, você 

passa a ter CNPJ, ou seja, tem facilidades com a abertura de conta bancária, no 

pedido de empréstimos e na emissão de notas fiscais, além de ter obrigações e 

direitos de uma pessoa jurídica. 
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Os microempreendedores individuais contam com um serviço de apoio específico 

disponível em todas as Agências do Trabalhador para formalização do MEI e 

cadastro no sistema SINE. 

Usuários/Requisitos: 

Todos os trabalhadores autônomos domésticos, faxineiros, serviços gerais 

(residência), passadeiras, jardineiros, caseiros, cuidadores de idosos, babás, 

motoristas, pedreiros, bombeiros hidráulicos, eletricistas, marceneiros, 

carpinteiros, vigias, entre outros. 

O serviço ofertado ao cidadão pode ser realizado pelo próprio interessado, já 

que a plataforma de acesso à formalização do MEI se dá pelo Portal do 

Empreendedor: http://www.portaldoempreendedor.gov.br/ 

Custos:  

Gratuito. Conforme consta do site do Portal do Empreendedor: “A formalização 

é gratuita”. 

 

Etapas: 

Se você quer começar um negócio ou já trabalha por conta própria e 

fatura até R$ 81 mil por ano, você pode ser um MEI (Microempreendedor 

Individual).  

Passo a passo da formalização: 

1. Acesse o Portal do Empreendedor e clique ou pressione o botão Formalize-

se; 

2. Insira o CPF e senha da sua conta Brasil Cidadão (Não possui conta no 

Brasil, clique na opção Fazer Cadastro); 

3. Autorize o acesso aos dados; 

4. Se solicitado, insira o número do Título de Eleitor ou o número do recibo 

da declaração de Imposto de Renda dos últimos dois anos; 

5. Preencha o formulário com os dados solicitados; 

6. Preencha as declarações e conclua sua inscrição. 

Quais as outras condições para se tornar um MEI? 

1. Não participar como sócio, administrador ou titular de outra empresa; 

2. Pode contratar no máximo um empregado; 

3. Exercer uma das atividades econômicas previstas no Anexo XI, da 

Resolução CGSN nº 140, de 22 de maio de 2018, o qual relaciona 

todas as atividades permitidas ao MEI. 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=92278
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=92278
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ATENÇÃO: O curso a distância "Microempreendedor Individual" também te deixa bem 

informado sobre tudo o que é preciso saber para se formalizar: direitos, benefícios, 

obrigações e orientações para aumentar os lucros, conquistar mais clientes e até contratar 

um funcionário. 

CANAIS DE ATENDIMENTO 

Web 

Site: http://www.portaldoempreendedor.gov.br/ 

Atendimento Presencial 

Trabalhadores autônomos que desejam se formalizar: deverão 

comparecer à Agência de Atendimento ao Trabalhador Autônomo 
ou qualquer Agência do Trabalhador no Distrito Federal. 

 
As Agências do Trabalhador são mais um canal em que o 
interessado poderá solicitar informações, orientações e 

formalização do MEI. 

 

Legislação: 

A Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que rege o MEI, é 
utilizada para análise das documentações necessárias à formalização do 

prestador de serviço e/ou trabalhador autônomo em MEI. 
 
O Anexo XI, da Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional - CGSN nº 

140, de 22 de maio de 2018 (Inciso I do art. 100 e §§ 1º, 2º, 3º e 7º), dispõe 
sobre as ocupações que são permitidas no MEI (Link: https://bit.ly/35TAcLW) 

  

 

Disque 156 

Descrição: 

Canal de atendimento com objetivo de trazer informações para os trabalhadores 

e solucionar dúvidas, prestando informações gerais dos serviços, tais como: 

documentação necessária para dar entrada no Seguro Desemprego, 

documentação necessária para verificar uma vaga de emprego, CTPS Digital, 

etc. 

Usuários/Requisitos: 

Qualquer cidadão. 

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/sebraeaz/o-que-e-ser-mei,e0ba13074c0a3410VgnVCM1000003b74010aRCRD
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
https://bit.ly/35TAcLW
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Documentos necessários: 

➔ Identificação: nome e CPF. 

  

Custos: 

Gratuito (ligação de telefone fixo e celular). 

  

Etapas: 

❖  Realizar ligação para a Central 156 de qualquer telefone do Distrito 

Federal; 

❖  Expor suas dúvidas ou questionamentos. 

 

CANAIS DE ATENDIMENTO 

 Telefone 

A Central 156 pode ser consultada no caso de dúvidas sobre os 
atendimentos dos serviços da Secretaria de Estado de Trabalho.  

 

Central telefônica 156 

Segunda a sexta-feira: das 7h às 21h. 

Sábado, domingo e feriados, de 8h às 18h 

Caso queira atendimento na Ouvidoria, o cidadão deverá ligar na Central 

de Ouvidorias do GDF – telefone 162. 
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RELAÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR DO DISTRITO 

FEDERAL 

Agência do Trabalhador de Brazlândia 

End: SCDN BL.K, Lj.01/05 CEP: 72705-

511 Tel.: 3255-3868/3255-3869 

Agência do Trabalhador Plano Piloto 
II 

End: Estação do Metrô da 112 Sul CEP: 

70381-000 

Tel.: 3255-3800/3255-3801 

Agência do Trabalhador da Estrutural 

End: Administração Regional da Estrutural 

AE nº08 CEP: 71300-000 

Tel: 3255-3808/3255-3809 

Agência do Trabalhador do Gama 

End: Administração Regional do Gama. AE 

Sem número CEP: 72045-610 

Tel: 3255-3820/3255-3821 

Agência do Trabalhador do Itapoã 

End: Administração Regional do Itapoã, 

Área especial n°04, Qd. 378, Conjunto A, 

Del Lago. CEP: 71.593-620 

Tel: 3255-3857/3255-3856 

Agência do Trabalhador do Guará 

End: Administração Regional do Guará II, 

Área Especial do CAVE - CEP: 71.025-900 

Tel: 3255-3872/3255-3873/3255-3810 

Agência do Trabalhador do Plano 

Piloto I  End: SCS Qd. 06 lt. 10/11 Antigo 

prédio da CDL CEP: 70306-000 

Tel:3255-3813/ 3255-3815/3255-3732 

Agência do Trabalhador do Recanto 

das Emas Prédio da Biblioteca Pública do 

Recanto das Emas, Quadra 805 Área 

Especial 

CEP: 72.610-020 

Tel: 3255-3842/3255-3864 

Agência do Trabalhador de 

Samambaia End: QN. 303 cj. 01 lt. 03 

CEP: 72305-001  

Tel: 3255-3832/3255-3833/ 

Agência do Trabalhador de Santa 

Maria End: QCE. 1 Conj. H A/E Galpão 

Cultural-9 CEP: 72511-100 

Tel: 3255-3836/3255-3837 

Agência do Trabalhador de Sobradinho 
End:  Qd. 08 AE. 03 CEP: 73006-080  

Tel: 3255-3824/3255-3825 

Agência do Trabalhador de Taguatinga 
End: C4 Lt.03 Av. das Palmeiras CEP: 

72010-040 Tel:/3255-3849/3255-

3754/3255-3735 

Agência do Trabalhador da Ceilândia 
End: QNM 18/20, Bl. B CEP: 72210-552 

Tel: 3255-3804/3255-3805 

Agência do Trabalhador de Planaltina 
End: Uberdan Cardoso Qd. 201 A/E Adm. 

Regional. CEP: 77310-901  

Tel: 3255-3829/3255-3715 

Agência do Trabalhador do Riacho 
Fundo II 

End:  Qd.2 Central Cj. 5 Lt. 02 AE   

 CEP: 71882-015  

Tel: 3255-3827/3255-3828 

Agência do Trabalhador de São 
Sebastião 

End: QD 104, CJ.5, Lt. 09 

Residencial Oeste – São Sebastião CEP: 

71692-090 Tel: 3255-3840/3255-3841 

 http://www.trabalho.df.gov.br/agencias/ 

http://www.trabalho.df.gov.br/agencias/
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 Coordenação das Políticas de Qualificação Profissional 
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A Secretaria de Estado de Trabalho como órgão competente e gestor na 

execução das políticas públicas de trabalho, emprego e renda no âmbito do 

Distrito Federal, está promovendo a atualização da Política Distrital de 

Qualificação (PDQ), prevista na Resolução do Conselho do Trabalho do DF nº 

201, de 26 de março de 2010. 
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Saiba mais acessando o nosso site e assista às audiências públicas já 

realizadas, bem como obtenha mais informações sobre a PDQ: 

http://www.trabalho.df.gov.br/politica-distrital-de-qualificacao/ 

 

ATENÇÃO: A paralisação da Economia gerada pela pandemia do novo 

Coronavírus - COVID 19, pode erradicar milhões de empregos em todo o mundo. 

O cenário atual levará o trabalhador a se reinventar e focar nas necessidades do 

mercado. Nesse sentido, a Secretaria de Estado de Trabalho buscou mapear 

oportunidades de qualificação profissional à distância disponibilizados 

gratuitamente, com o objetivo de auxiliar os trabalhadores na busca pela 

qualificação profissional para esse novo mercado de trabalho. 

A Educação à Distância (EaD) é uma modalidade educacional na qual a mediação 

didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorra com a 

utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com pessoal 

qualificado, com políticas de acesso, com acompanhamento e avaliação 

compatíveis, entre outros, e desenvolva atividades educativas por estudantes e 

profissionais da educação que estejam em lugares e tempos diversos. 

Veja portais e cursos gratuitos que a SETRAB mapeou e que estão disponíveis 

em nosso site: http://www.trabalho.df.gov.br/qualificacao2/ 

 

 

http://www.trabalho.df.gov.br/politica-distrital-de-qualificacao/
http://www.trabalho.df.gov.br/qualificacao2/
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SUBSECRETARIA DE MICROCRÉDITO E ECONOMIA SOLIDÁRIA 

 

A Subsecretaria de Microcrédito e Economia Solidária (SME) é 

a unidade administrativa da Secretaria de Estado de Trabalho 

gestora de crédito do Fundo de Geração de Emprego e Renda do 

Distrito Federal (FUNGER), com as seguintes prestações de 

serviços: 

➔ execução das políticas públicas de Microcrédito, dentro do 

Programa de Microcrédito Produtivo Orientado (PROSPERA), 

visando o fortalecimento de pequenos e micro 

empreendimentos produtivos, formais e informais das áreas 

urbanas e rurais do Distrito Federal; 

➔ ações voltadas ao Empreendedorismo, Economia Popular e 

Solidária; 

➔ práticas de geração de renda e ocupação de trabalho por meio 

do Associativismo e Cooperativismo. 
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Microcrédito - Prospera 

 

O Prospera é um programa coordenado pela Subsecretaria de Microcrédito 

e Economia Solidária, para a concessão de empréstimos produtivos e orientados 

para micro e pequenas empresas, pequenos empreendedores do setor formal e 

informal da economia (feirantes, artesãos, manualistas, trabalhadores 

autônomos, empreendedores individuais), sejam eles rurais ou urbanos. 

Tem por objetivo atender às necessidades financeiras de um público que 

dificilmente teria acesso ao sistema financeiro tradicional, em virtude da 

exigência de inúmeras garantias reais. Este programa utiliza metodologia 

baseada no relacionamento direto da Secretaria de Estado de Trabalho com os 

empreendedores, no local onde é executada a atividade econômica. 

O programa tem como diferenciais: 

➢ O atendimento ao empreendedor feito por profissionais aptos a identificar 

as suas reais necessidades financeiras, que além de prestar orientação na 

aplicação do recurso recebido, objetivam o desenvolvimento do 

empreendimento; 

➢ A manutenção do relacionamento da Secretaria de Trabalho com o 

empreendedor durante o período de contrato, com o objetivo de oferecer 

o acompanhamento e a identificação de necessidades do 

empreendimento, para garantir o crescimento sustentável da atividade 

econômica; 

➢ Concessões de crédito e condições de pagamento mais vantajosas que as 

normalmente oferecidas no mercado, que são definidas de acordo com: 

➢ A natureza do empreendimento ou atividade;  
➢ A capacidade de pagamento do tomador; 

➢ As garantias apresentadas. 
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Hoje, os valores cedidos variam de R$ 4,2 mil a R$ 83.351,00, sua quitação 

acontece em até 36 parcelas progressivas e pré-fixadas, para evitar o 

endividamento: 
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Tipo de Créditos: 

·         Urbano: Micro e pequenas empresas, pequenos empreendedores do setor 

formal e informal da economia (feirantes, artesãos, manualistas, trabalhadores 

autônomos, empreendedores individuais). 
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·         Rural: Pequenas/pequenos produtores rurais. (Atenção: Para obter 

informações detalhadas sobre esta modalidade, a pessoa deverá procurar o 

escritório regional da EMATER/DF de sua região). 
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Requisitos para pré-inscrição no Prospera Urbano: 

PROPONENTE 

Pessoa Física: 
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Pessoa Jurídica: 

 

Garantias: 
● Aval de Terceiro: 

○  CPF e RG (Original e Cópia); 

○  Comprovante de Residência, Mês atual ou Anterior: Conta de água, 

luz ou telefone fixo (Original e Cópia); 

○  Se for casado: RG e CPF do Cônjuge + Certidão de casamento 

(Original e Cópia). 

● Comprovante de renda: 

○  Se Servidor Público Ou Aposentado: Último Contracheque; 

○  Se Empregado De Empresa Privada: Os três últimos contracheques 

+ Carteira de Trabalho e Copia Frente e verso da foto, último 

contrato e alterações se houver; 

○  Se Pessoa Jurídica: Pró-labore (Somente Original feito pelo 

Contador) acompanhado do Contrato Social ou Declaração de Firma 

Individual e Declaração de Imposto de Renda do exercício anterior; 

○  Se autônomo: Decore atualizado (Somente Original feito pelo 

Contador) e Declaração de Imposto de Renda do exercício anterior. 

● Grupo Solidário: Espécie de garantia onde todos os proponentes 

contraem o empréstimo e se avalizam mutuamente, devendo ter no 

mínimo três e o máximo de cinco participantes. 

○  CPF e RG (Original e Cópia); 

○  Comprovante de Residência, Mês atual ou Anterior: Conta de água, 

luz ou telefone fixo (Original e Cópia); 

○  Se for casado: RG e CPF do Cônjuge + Certidão de casamento 

(Original e Cópia); 

○  Imprimir Certidão Negativa de Débito junto à Fazenda Pública do 

DF 
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Para aquisição de equipamentos é necessário: 

➢ Dois orçamentos emitidos em papel timbrado, com CNPJ da empresa, 

assinados pelo vendedor, especificando marca, modelo, data e prazo de 

validade.  

Informações detalhadas podem ser obtidas também nas cartilhas no endereço 

eletrônico da SETRAB, segue link: http://www.trabalho.df.gov.br/prospera/ 

Também pelo aplicativo e-GDF, Economia, Prospera. 

   

Locais de atendimento: 

● Agência do Microcrédito de Taguatinga - End. C 04 Lote 03 Av. das 

Palmeiras - Taguatinga Centro/DF. Telefones: 3255 3790 / 3255 3791 / 

3255 3792; 

● Agência do Microcrédito do Plano Piloto - End. Setor Comercial Sul Quadra 

06 Lotes. 10/11 Ed. Guanabara Sobreloja – Asa Sul/DF - Telefones: 3255 

3787 / 3255 3775 / 3255 3737. 

Áreas Rurais: Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do DF – 

EMATER/DF Parque Estação Biológica, Ed. Sede. Brasília – DF - (61) 3311-9330. 

 

 

http://www.trabalho.df.gov.br/prospera/
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Principais Escritórios da Emater-DF: 

Brazlândia: 3391-1553 

Ceilândia: 3471-4056  

Gama: 3556-4323 

Planaltina: 3389-1861 

Paranoá: 3369-4044 

São Sebastião: 3339-1556 

Sobradinho: 3591-5235 

  

Obs.: Nas demais Agências do Trabalhador o atendente preencherá uma ficha/ 

cadastro, com os dados necessários para a pré-inscrição do interessado. A ficha 

será repassada os Agentes do Microcrédito para posterior contato com a pessoa 

solicitante. 

  

Custos: 

Para ser inscrito no PROSPERA, não há custos. 

Após o recebimento do crédito, os custos vão depender da linha de crédito e dos 

valores contratados. 

  

Etapas: 

ETAPAS DA CONCESSÃO DO CRÉDITO 

1ª – Inscrição nas Agências de Microcrédito, Plano Piloto e Taguatinga, no caso 

do crédito rural procurar a EMATER/DF da sua região ou procurar a mais próxima 

pelo link: http://www.emater.df.gov.br; 

2ª – Verificação cadastral (SERASA e Secretaria de Fazenda do DF); 

3ª – Visita ao Empreendimento pelo Agente de Crédito; 

4ª – Análise e preparação da proposta de crédito pelo Agente de Crédito; 

http://www.emater.df.gov.br/
http://www.emater.df.gov.br/
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5ª – Pré-Comitê (Finalização da preparação e definição das condições do 

empréstimo); 

6ª – Comitê de Crédito – Análise e Julgamento das propostas; 

7ª – Entrega dos contratos e palestra de educação financeira aos tomadores; 

8ª – Contratação dos créditos nas Agências do BRB; 

9ª – Acompanhamento e checagem da aplicação dos recursos e ações de 

cobrança. 
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Programa de Monitoramento Continuado 

Formada pela mesma equipe de Agentes do Prospera, a SME acompanha, orienta 

e corrige imprevistos que ocorrem com qualquer negócio e que pode ser a fonte 

com objetivo de avaliar e contribuir a perenidade de negócio. 

  

Canais de Atendimento 

Tantos as reuniões comunitárias como o cadastramento de empreendedores 

podem ser feitos em espaços de comunidades que atendam aos requisitos 

mínimos de distanciamento social. Porém o atendimento da Coordenação de 

Estratégias para a Economia Solidária pode ser solicitado em uma das agências 

de microcrédito, agências do trabalhador e escritórios da Emater nas áreas 

rurais: 

  

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

NAS ÁREAS URBANAS 

• Agência do Microcrédito de Taguatinga - End. C 04 Lote 03 Av. das Palmeiras 

- Taguatinga Centro/DF. Telefones: 3255 3790 / 3255 3791 / 3255 3792. 
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• Agência do Microcrédito do Plano Piloto - End. Setor Comercial Sul Quadra 06 

Lotes. 10/11 Ed. Guanabara Sobreloja – Asa Sul/DF - Telefones: 3255 3787 / 

3255 3775 / 3255 3737. 

 Coordenação de Estratégias para a Economia Solidária – 

Telefone: 3255-3722 ou e-mail: cemp.setrab@gmail.com 

Atendimento presencial: End. Setor Comercial Sul Quadra 06 Lotes. 10/11, 4º. 

Andar, Ed. Guanabara – Asa Sul/DF. 

Horário/Dias de funcionamento: 9h às 12h e de 14h às 18h de segunda a sexta-

feira. 

 Obs.: Nas demais Agências do Trabalhador o atendente preencherá uma ficha/ 

cadastro, com os dados necessários para a pré-inscrição do interessado. A ficha 

será repassada à área de Economia Solidária, que entrará em contato com a 

pessoa solicitante para o aconselhamento necessário. 

 

Legislação: 

Lei Complementar nº 704, de 18 de janeiro de 2005; 

Lei Complementar nº 709, de 04 de agosto de 2005; 

Lei Complementar nº 868, de 11 de junho de 2013; 

Decreto nº 25.745, de 11 de abril de 2005; 

Decreto nº 26.109, de 12 de agosto de 2005; 

Decreto nº 32.309, de 05 de outubro de 2010; 

Decreto nº 32.813, de 24 de março de 2011; 

Decreto nº 33.182, de 05 de setembro de 2011; 

Decreto nº 34.720, de 07 de outubro de 2013; 

Portaria nº 155, de 21 de julho de 2017 – Criação do Centro Público de Economia 

Popular e Solidária do Distrito Federal – CEPES. 
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 Ações para a Economia Solidária 

 Descrição: 

É um programa que compreende uma série de atividades ligadas ao 

reconhecimento, capacitação, qualificação produtiva, investimento financeiro, 

fomento e monitoramento de atividades promissoras e inovadoras voltadas ao 

Empreendedorismo, à Economia Popular e Solidária, bem como ao 

Associativismo e ao Cooperativismo. 

Economia solidária é definida como o "conjunto de atividades econômicas – 

de produção, distribuição, consumo, poupança e crédito – organizadas sob a 

forma de autogestão."  

Compreende uma variedade de práticas econômicas e sociais organizadas sob a 

forma de cooperativas, associações, clubes de troca, empresas autogestionárias, 

redes de cooperação, entre outras, que realizam atividades de produção de 

bens, prestação de serviços, finanças solidárias, trocas, comércio justo e 

consumo solidário. Trata-se de uma forma de organização da produção, 

consumo e distribuição de riqueza centrada na valorização do ser humano e não 

do capital, caracterizada pela igualdade. (Fonte: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia_solid%C3%A1ria#:~:text=Economia%

20solid%C3%A1ria%20%C3%A9%20definida%20como,associa%C3%A7%C3

%B5es%2C%20clubes%20de%20troca%2C%20empresas) 

"A economia solidária é uma alternativa inovadora na geração de trabalho e na 

inclusão social, na forma de uma corrente do bem que integra quem produz, 

quem vende, quem troca e quem compra. Seus princípios são autogestão, 

democracia, solidariedade, cooperação, respeito à natureza, comércio justo e 

consumo solidário." (Prefeitura Municipal de Curitiba. Economia solidária em 

Curitiba. s.d.) 

  

Objetivo: 

● Geração de trabalho e Inclusão social, através da integração, formalização 

e profissionalização de toda cadeia produtiva (quem produz, vende, troca, 

compra e trabalha). 

● A economia solidária preconiza o entendimento do trabalho como um meio 

de emancipação e dignificação humana, dentro de um processo de 

democratização econômica, oferecendo alternativas de sobrevivência as 

pessoas em situação de baixa renda. 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Atividade_econ%C3%B4mica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Produ%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distribui%C3%A7%C3%A3o_(economia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Consumo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poupan%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9dito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Autogest%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cooperativa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Associa%C3%A7%C3%B5es
https://pt.wikipedia.org/wiki/Troca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coopera%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9rcio_justo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Riqueza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Capital
https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia_solid%C3%A1ria#:~:text=Economia%20solid%C3%A1ria%20%C3%A9%20definida%20como,associa%C3%A7%C3%B5es%2C%20clubes%20de%20troca%2C%20empresas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia_solid%C3%A1ria#:~:text=Economia%20solid%C3%A1ria%20%C3%A9%20definida%20como,associa%C3%A7%C3%B5es%2C%20clubes%20de%20troca%2C%20empresas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia_solid%C3%A1ria#:~:text=Economia%20solid%C3%A1ria%20%C3%A9%20definida%20como,associa%C3%A7%C3%B5es%2C%20clubes%20de%20troca%2C%20empresas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Trabalho_(economia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inclus%C3%A3o_social
https://pt.wikipedia.org/wiki/Autogest%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Democracia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Solidariedade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coopera%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9rcio_justo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Consumo
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Referenciais Estratégicos: 

 

 

 

Pilares Estratégicos: 
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Público Alvo: 

Cidadãos em geral, em especial pessoas em situação de vulnerabilidade social, 

que tenham interesse em se qualificar para o atual mercado de trabalho, 

empreender ou ainda ascender social e financeiramente através da aquisição de 

novos conhecimentos, criação de empreendimentos ou ainda através de 

Cooperativas e Associações. 

  

Requisitos para os programas: 

● Disponibilidade para atender às cargas horárias (práticas e teóricas) 

solicitadas em cada curso e atividade; 

● Interesse genuíno em empreender, expandir seu empreendimento 

econômico individual ou ter interesse em participar de atividades de 

associativismo ou cooperativismo. 

  

Documentos necessários para os programas: 

➔ Documento de identificação com foto; 

➔ Documento identificação de alguma categoria a que faça parte; 

➔ Comprovante de residência; 

➔ Número do Cadastro Único dos programas sociais (se houver). 

  

Custos: 

Todos os cursos e reuniões oferecidos pela SETRAB/SME são gratuitos. 

  

Reuniões Comunitárias e Cadastramento de Empreendedores: 

Nas reuniões comunitárias, o cadastramento de empreendedores e futuros 

empreendedores são importantes ferramentas desenvolvidas pela SETRAB/SME 

para: 

● Criação de políticas públicas assertivas e direcionadas a cada realidade 

regional; 

● Identificar demandas de empresários para novas vagas abertas; 

● Identificar as categorias de trabalhadores existentes que possam atender 

às oportunidades de emprego existentes nas regiões próximas às suas 

casas; 
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● Conhecer as demandas locais da população local em relação a emprego e 

mobilidade social; 

● Criação e oferecimento de cursos e treinamentos que atendam às 

demandas existentes (tanto de empregos, quanto de empreendedores) e 

contribuam para a redução das taxas de desemprego no DF; 

● Identificar possíveis empreendedores e capacitá-los para iniciar uma vida 

empreendedora individual ou cooperada. 

  

 

 

Capacitação de Microempreendedores 

 

A Secretaria do Trabalho junto com suas subsecretarias SME e SATE 

estabelecerão um programa de qualificação e acompanhamento voltado à 

formação técnico/empresarial do empreendedor, adequando o para as 

constantes alterações no mercado de trabalho. 

Lançamento programado para setembro de 2020.  

Após a assinatura de uma série de parcerias com renomadas instituições de 

ensino do país, A Secretaria do Trabalho estabelecerá convênios para oferecer 

cursos de capacitação GRATUITOS orientados para atender as demandas do 

mercado de trabalho e aos empreendedores a fim de: 

★   Aprimorar seus conhecimentos em sua atual área de atuação; 

★  Adquirir novos conhecimentos em outras áreas de trabalho;  

★  Iniciar ou adquirir um negócio próprio, de forma individual ou cooperada. 
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SUBSECRETARIA DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

 

Estruturada pelo Decreto nº 40.788, de 19 de maio de 2020, a 

Subsecretaria de Micro e Pequenas Empresas (SUMPE) unidade administrativa 

da Secretaria de Estado de Trabalho está encarregada, regimentalmente, das 

ações de geração de trabalho, emprego e renda no âmbito das micro e pequenas 

empresas, com as seguintes prestações de serviços: 

➔ Articulação, integração, coordenação, execução e monitoração das 

atividades que visam proporcionar o atendimento integrado às micro e 

pequenas empresas do Distrito Federal; 

➔ Fomento de parcerias e cooperações entre entes distritais, federais e 

internacionais, tanto do setor público, quanto privado e paraestatal 

relativos à simplificação e a modernização das atividades da micro, 

pequena empresa e microempreendedor individual, visando o contínuo 

aumento da produtividade e da competividade empresarial desse setor na 

economia do Distrito Federal; 

➔ Formulação de políticas, programas, projetos e plano de ação de 

investimentos e incentivo econômico, fiscal e tributário à micro, pequena 

empresa e empreendedor individual; 

➔ Planejamento e coordenação de parcerias com entidades capacitadoras, 

relacionadas à qualificação, a capacitação gerencial do empresário; 

➔ Formular, planejar e coordenar a implantação de programas, projetos, 

planos e ações de melhoria da qualidade de bens e serviços da micro, 

pequena empresa e microempreendedor individual; 

➔ Formulação, junto com os demais órgãos distritais, de estudos e ações 

que contemplem as micro, pequenas empresas e empreendedores 

individuais como fornecedores locais ao governo do Distrito Federal e aos 

grandes empreendimentos. 

Tendo em vista que a recém criação da SUMPE no âmbito da Secretaria 

de Estado de Trabalho do Distrito Federal, suas ações e prestações de serviços 

junto à comunidade e aos micro e pequenos empresários estão sendo redefinidas 

e elaboradas, visando atendimento aos anseios do setor. 
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SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

 

 

A Subsecretaria de Administração Geral (SUAG), unidade administrativa 

da Secretaria de Estado de Trabalho, criada em 24/04/2020, por meio do 

Decreto nº 40.465/2020, tem como objetivo geral: 

➔ Dirigir, coordenar e controlar a execução setorial das atividades 

sistêmicas de gestão de pessoas, recursos logísticos, planejamento, 

orçamento, execução orçamentária e financeira, gestão de contratos, 

termos de colaboração, termos de cooperação e convênios, administração 

de materiais, transportes, patrimônio, arquivo, tecnologia da informação, 

comunicação administrativa, serviços de engenharia, arquitetura e 

manutenção de próprios da Secretaria;  

➔ Formular e propor diretrizes e normas relativas à administração geral da 

Secretaria, respeitada a orientação definida pelos órgãos centrais;  

➔ Propor alterações organizacionais, criação, aprimoramento, modificações 

de métodos e processos de trabalho, adoção de novas tecnologias e 

modelos de gestão para a otimização de recursos, redução de custos e 

elevação da qualidade dos serviços da Secretaria. 
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OBSERVATÓRIO DO TRABALHO 

 

A Unidade do Observatório do Trabalho, unidade orgânica de 

assessoramento, diretamente subordinada ao Gabinete do Secretário de Estado 

de Trabalho, tem por competência: 

➔ acompanhar, conhecer, analisar, interpretar e disponibilizar os dados e 

informações das principais pesquisas socioeconômicas do Brasil, com foco 

no Distrito Federal, que integrem o mundo do trabalho nos seus 

levantamentos; 

➔ investigar dados disponíveis em fontes secundárias; 

➔ gerar relatórios periodicamente, contendo o resultado das análises e 

estudos estabelecidos conforme período; 

➔ analisar os dados disponíveis e produzir informação e conhecimento a 

partir dos mesmos, com a construção de tabelas e gráficos referentes ao 

mundo do trabalho do Distrito Federal; 

➔ promover e realizar seminários especializados, destinados aos diferentes 

setores da Secretaria de Estado de Trabalho, para disseminação das 

informações analisadas; 

➔ prospectar cenários e tendências do mercado de trabalho no Distrito 

Federal, por meio das pesquisas socioeconômicas; 

➔ identificar  novas ocupações (habilidades e competências) no mundo do 

trabalho; dentre outras. 
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FUNDO PARA A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DO DISTRITO 

FEDERAL - FUNGER 

 

O Fundo para a Geração de Emprego e Renda do Distrito Federal 

(FUNGER/DF), destinado ao apoio e ao financiamento a empreendedores 

econômicos que possam incrementar os níveis de emprego e renda no Distrito 

Federal e na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno 

(RIDE). 

O FUNGER/DF é um fundo contábil de natureza financeira, subordinando-

se à legislação vigente, no que couber, vinculado à Secretaria de Estado de 

Trabalho. 

O FUNGER/DF é constituído: I - por dotações orçamentárias que lhe forem 

destinadas; II – pela transferência integral do patrimônio financeiro do Fundo 

de Solidariedade para Geração de Emprego e Renda – FUNSOL/DF, criado pela 

Lei Complementar nº 005, de 14 de agosto de 1995, alterada pela 

Complementar nº 113, de 02 de julho de 1998; III - por receitas auferidas com 

as aplicações dos recursos que o constituem; IV - por recursos oriundos de 

instituições nacionais e internacionais; V - por retorno dos financiamentos 

concedidos, incluindo todos os encargos deles decorrentes; VI - por receitas 

decorrentes de aplicações no mercado financeiro dos recursos que o constituem; 

VII – por contribuições financeiras mensais devidas por optantes, por regimes 

tributários especiais ou por sujeitos de benefícios por incentivos fiscais, na forma 

da legislação específica, inclusive as relativas ao art. 37, inciso II, da Lei nº 

1.254, de 8 de novembro de 1996, com alteração da Lei nº 2.381, de 20 de maio 

de 1999, ao art. 7º, § 8º, da Lei nº 3.152, de 6 de maio de 2003, e ao art. 25, 

§ 2º, da Lei nº 3.196, de 29 de setembro de 2003; VIII – por doações; e, IX – 

por outras receitas que lhe forem destinadas. 

Os recursos do FUNGER/DF serão aplicados em conformidade com os seus 

objetivos e serão destinados: I - à concessão de empréstimos e financiamentos 

a: a) micro produtores urbanos ou rurais, artesãos, prestadores de serviços 

autônomos, feirantes e demais empreendedores do setor informal; b) 

cooperativas ou formas associativas de produção ou trabalho; c) microempresas 

e empresas de pequeno porte; d) recém-formados, para atuar em sua área de 

formação; e) microempreendedores individuais; II – à capacitação, ao 

treinamento gerencial, à orientação e à assistência técnica de empreendedores 

econômicos e de cooperativas de produção e trabalho, incluindo os cooperados; 

III - à formação e qualificação de trabalhadores e à preparação de jovens para 

o primeiro emprego; IV – às despesas de custeio e investimento destinadas à 

divulgação e à melhoria das condições operacionais e administrativas das 

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/52531/(_link_sistema_)Norma/49208/Lei_1254.html#art37_incII
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/52531/(_link_sistema_)Norma/49208/Lei_1254.html#art37_incII
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atividades vinculadas ao Fundo; V – ao apoio e ao fortalecimento das 

cooperativas de produção e trabalho e das instituições mencionadas no art. 10. 

 

Legislação: 

Lei Complementar nº 704, de 18 de janeiro de 2005; 

Lei Complementar nº 709, de 04 de agosto de 2005; 

Lei Complementar nº 868, de 11 de junho de 2013; 

Lei Complementar nº 925, de 28 de junho de 2017; 

Decreto 32.309, de 05/10/2010; 

Decreto nº 32.813, de 24/03/2011; 

Decreto nº 33.182, de 05/09/2011; 

Decreto nº 38.526 de 02/10/2017; 

Resolução nº 23, de 16/06/2008; 

Resolução nº 24, de 16/06/2008; 

Resolução nº 37, de 14/03/2011. 

 

 

FUNDO DO TRABALHO - FTDF 

 

O Fundo do Trabalho do Distrito Federal (FTDF) tem a finalidade de 

destinar recursos para execução de ações, serviços, atendimento e apoio técnico 

e financeiro à política distrital de trabalho, emprego e renda, em regime de 

financiamento compartilhado, no âmbito do Sistema Nacional de Emprego - Sine 

no Distrito Federal, nos termos da legislação em vigor. 

O FTDF é também instrumento de gestão orçamentária e financeira, no 

qual são alocadas receitas e executadas despesas afetas à política distrital de 

trabalho, emprego e renda. 

O Fundo do Trabalho é vinculado ao órgão responsável pela execução da 

política distrital de trabalho, emprego e renda e assegura o financiamento e as 

transferências automáticas de recursos no âmbito do Sine, sendo orientado, 

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/52531/(_link_sistema_)Norma/64500/exec_dec_32309_2010.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/52531/(_link_sistema_)Norma/67621/exec_dec_32813_2011.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/52531/(_link_sistema_)Norma/69277/exec_dec_33182_2011.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/52531/(_link_sistema_)Norma/d68020ca800746b69f23748e9c56559e/exec_dec_38526_2017.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/52531/(_link_sistema_)Norma/58186/63446_658F_textointegral.pdf
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/52531/(_link_sistema_)Norma/58187/63448_0C26_textointegral.pdf
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/52531/(_link_sistema_)Norma/67737/8e32c949.html
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controlado e fiscalizado pelo Conselho de Trabalho, Emprego e Renda do Distrito 

Federal - CTER-DF. 

Constituem recursos do FTDF: I - dotação específica, consignada 

anualmente no orçamento distrital, destinada ao FTDF; II - recursos 

provenientes do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, conforme art. 11 da 

Lei federal nº 13.667, de 2018; III - créditos suplementares, especiais e 

extraordinários que lhe forem destinados; IV - saldos de aplicações financeiras 

dos recursos nele alocados; V - repasses provenientes de convênios firmados 

com órgãos federais e entidades financiadoras nacionais e estrangeiras; VI - 

repasses financeiros provenientes de convênios e afins firmados com órgãos e 

entidades públicas ou privadas nacionais ou estrangeiras, bem como as 

transferências automáticas fundo a fundo do FAT, nos termos da Lei federal nº 

13.667, de 2018; VII - doações, auxílios, contribuições e legados que lhe sejam 

destinados; VIII - outros recursos eventuais que lhe sejam destinados.  

O saldo financeiro do FTDF oriundo de repasse do governo federal, 

apurado por meio do balanço anual geral, é incorporado automaticamente ao 

fundo para utilização no exercício seguinte e os  recursos financeiros destinados 

ao FTDF são depositados, obrigatoriamente, em conta especial de sua 

titularidade, mantida em agência de estabelecimento bancário oficial, e 

movimentados pelo órgão responsável pela execução da política distrital de 

trabalho, emprego e renda, com a devida fiscalização do CTER-DF. 

O orçamento do FTDF integra a Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal 

- LOA-DF. 

Os recursos do FTDF são aplicados em atendimento às seguintes 

finalidades: I - despesas com a organização, implementação, manutenção, 

modernização e gestão da rede de atendimento do Sine no Distrito Federal; II - 

financiamento total ou parcial de programas, projetos, ações e atividades 

previstos no Plano Distrital de Ações e Serviços, pactuado no âmbito do Sine; 

III - fomento a trabalho, emprego e renda, por meio das ações previstas no art. 

9º da Lei nº 13.667, de 2018, e nos termos do seu art. 8º, sem prejuízo de 

outras que lhe sejam atribuídas pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo 

ao Trabalhador - Codefat, entre elas: a) habilitar o trabalhador para concessão 

de seguro-desemprego; b) intermediar aproveitamento de mão de obra; c) 

cadastrar trabalhadores desempregados em sistema informatizado acessível ao 

conjunto das unidades do Sine; d) prestar apoio à certificação profissional; e) 

promover orientação e qualificação profissional; f) prestar assistência a 

trabalhadores resgatados de situação análoga à de escravo; g) fomentar o 

empreendedorismo, o crédito para geração de trabalho, emprego e renda, o 

microcrédito produtivo orientado e o assessoramento técnico ao trabalho 

autônomo, auto gestionário ou associado, o cooperativismo, o associativismo e 

a economia solidária; IV - despesas com o funcionamento do CTER-DF, incluindo 

custeio, manutenção e pagamento de despesas conexas aos objetivos do Fundo, 
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exceto as de pessoal; V - despesas decorrentes da prestação de serviços por 

entidades conveniadas públicas ou privadas para execução de programas e 

projetos específicos na área do trabalho; VI - despesas de subsídio à pessoa 

física beneficiária de programa ou projeto da política pública de trabalho, 

emprego e renda; VII - despesas com aquisição de material permanente e de 

consumo e de outros insumos e serviços necessários ao desenvolvimento de 

programas e projetos; VIII - despesas com reforma, ampliação, aquisição ou 

locação de imóveis para prestação de serviços de atendimento ao trabalhador; 

IX - despesas com desenvolvimento e aperfeiçoamento de instrumentos de 

gestão, planejamento, administração e controle de ações e serviços no âmbito 

da política distrital de trabalho, emprego e renda; X - despesas de custeio, 

manutenção e pagamento das despesas conexas aos objetivos do Fundo, no 

desenvolvimento de ações, serviços e programas afetos ao Sine. 

A aplicação dos recursos do FTDF dá-se mediante aprovação prévia do 

CTER-DF, respeitadas as finalidades estabelecidas nesta Lei. 

O FTDF é gerido pelo órgão responsável pela execução da política distrital 

de trabalho, emprego e renda, sob a fiscalização do CTER-DF, cabendo ao titular 

do referido órgão a função de ordenador de despesas, com competências para: 

I - autorizar despesas e determinar emissão de notas de empenho; II - autorizar 

liquidação de despesas; III - autorizar pagamentos; IV - submeter à apreciação 

do CTER-DF, as contas e relatórios de gestão que comprovem a execução das 

ações custeadas com recursos do Fundo; V - estimular a efetivação das receitas. 

O órgão responsável pela execução da política distrital de trabalho, 

emprego e renda presta contas trimestrais e anuais dos recursos do FTDF ao 

CTER- DF, sem prejuízo da demonstração da execução das ações ao Codefat. 

 

Legislação: 

Lei Federal nº 13.667, de 17 de maio de 2018; 

Lei Distrital nº 6.396, de 21 de outubro de 2019; 

Decreto Federal nº 40.585, de 01 de abril de 2020; 

Resolução nº 01 - CTER, de 19 de junho de 2020; 

Resolução nº 02 - CTER, de 19 de junho de 2020. 

 

Maiores Informações: 

http://www.trabalho.df.gov.br/category/conselhos/conselho-do-trabalho/ 

http://www.trabalho.df.gov.br/category/conselhos/conselho-do-trabalho/
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO PARA GERAÇÃO DE 

EMPREGO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL - FUNGER/DF 

O Conselho de Administração do Fundo para Geração de Emprego e Renda 

do Distrito Federal (FUNGER/DF), instituído pela Lei Complementar nº 704, de 

18 de janeiro de 2005, alterado pela Lei Complementar nº 868, de 11 de junho 

de 2013, tem por atribuições:  

I – definir as diretrizes, metas e prioridades do Fundo, especialmente os critérios 

de aplicação, onerosa ou não, de seus recursos; 

II – dispor, inclusive em caráter normativo, mediante proposta apresentada pela 

Secretaria de Estado de Trabalho: 

a) os atos de gestão do patrimônio do Fundo; 

b) os procedimentos para a realização das operações de crédito ou a destinação 

de recursos nos temos desta Lei Complementar; 

c) a realização de operações ou a destinação de recursos, observadas as 

disposições desta Lei Complementar que constituam exceção às diretrizes, 

metas e prioridades estabelecidas nos termos do inciso anterior; 

d) os critérios de parcelamento para regularização de débitos vencidos e não 

pagos; 

e) os critérios para aplicação de sanções aos inadimplentes com o FUNGER/DF; 

f) a assunção de obrigações por parte do Fundo; 

g) outras matérias de interesse da administração do Fundo; 

III – definir as normas pertinentes ao seu próprio funcionamento e as formas de 

deliberação na condição de Conselho de Administração do FUNGER/DF. 

Atualmente o Conselho de é presidido pelo Secretário de Estado de 

Trabalho e Conselheiro Thales Mendes Ferreira, e é constituído com a 

composição 7 (sete) membros: - 4 (quatro) representantes do Governo do 

Distrito Federal, sendo: o Secretário de Estado de Trabalho do Distrito Federal; 

um membro da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal - SEEC; e, 

um membro da Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e 

Desenvolvimento Rural do Distrito Federal - SEAGRI; e,  um membro do Banco 

de Brasília - BRB; um membro da  Central Geral dos Trabalhadores de Brasília - 

CGTB; um membro da Federação das Indústrias de Brasília - FIBRA; e, um 

membro da Federação do Comércio do Distrito Federal - FECOMERCIO. Para cada 

membro titular há 1 (um) membro suplente pertencente ao mesmo órgão ou 

entidade. 
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CONSELHO DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA DO DISTRITO 

FEDERAL 

O Conselho de trabalho, Emprego e Renda do Distrito Federal (CTER-DF), 

órgão colegiado, de caráter permanente e deliberativo, responsável pela 

execução da Política Distrital do Trabalho, Emprego e Renda do DF, constituído 

com a finalidade de deliberar sobre a implementação de políticas do Sistema 

Nacional de Emprego (SINE), no âmbito do Distrito Federal, bem como orientar, 

controlar e fiscalizar os recursos do Fundo do Trabalho (FT-DF), instituído pela 

Lei Distrital nº 6.396, de 21 de outubro de 2019, e regulamentado pelo Decreto 

Distrital nº 40.585, de 1º de abril de 2020, em consonância com o disposto na 

Lei Federal nº 13.667, de 17 de maio de 2018, que dispõe sobre o Sistema 

Nacional de Emprego (SINE), criado pelo Decreto Federal nº 76.403, de 08 de 

outubro de 1975, observados os critérios estabelecidos nas Resoluções nº 825, 

826, 830 e 831, editadas pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao 

Trabalhador (CODEFAT), tendo, ainda, como base o Decreto Distrital nº 39.415, 

de 30 de outubro de 2018, que regulamentou a Lei Distrital nº 4.885, de 13 de 

julho de 2011, que dispõe sobre as regras referentes à organização e ao 

funcionamento dos órgãos de deliberação coletiva da administração direta, 

autárquica e fundacional do Distrito Federal. 

 

Atualmente o Conselho de trabalho, Emprego e Renda do Distrito Federal 

(CTER-DF) é presidido pelo Conselheiro e Secretário de Estado de Trabalho 

Thales Mendes Ferreira, e é constituído de forma tripartite e paritária, tendo em 

sua composição 12 (doze) membros: - 3 (três) representantes do Governo do 

Distrito Federal, sendo: o Secretário de Estado de Trabalho do Distrito Federal; 

um membro da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal; e, um 

membro da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito 

Federa; - 1 (um) membro da Superintendência Regional do Trabalho no Distrito 

Federal, na qualidade de representante do Governo Federal, conforme 

estabelece a Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao 

Trabalhador – CODEFAT nº 831, de 21 de maio de 2019; 4 (quatro) 

representantes dos trabalhadores, sendo 1 (um) membro da Central Única dos 

Trabalhadores - CUT; 1 (um) membro da Força Sindical - FS; 1 (um) membro 

da União Geral dos Trabalhadores - UGT; e, 1 (um) membro da Nova Central 

Sindical dos Trabalhadores - NCST; 4 (quatro) representantes dos empregadores 

(setor produtivo), sendo: 1 (um) membro da Federação das Indústrias de 

Brasília - FIBRA; 1 (um) membro da Federação do Comércio do Distrito Federal 

- FECOMERCIO; 1 (um) membro da Federação das Associações Comerciais e 

Empresariais do Distrito Federal - FACIDF; e, 1 (um) membro do Organização 

das Cooperativas do Distrito Federal - OCDF. Para cada membro titular há 1 

(um) membro suplente pertencente ao mesmo órgão ou entidade. 

 

Maiores informações: 

http://www.trabalho.df.gov.br/category/conselhos/conselho-do-trabalho/ 

http://www.trabalho.df.gov.br/category/conselhos/conselho-do-trabalho/
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CONSELHO DISTRITAL DO COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO 

 

O Conselho Distrital do Cooperativismo e Associativismo é responsável 

pela discussão, proposição, acompanhamento e avaliação das políticas públicas 

para o desenvolvimento do Cooperativismo e Associativismo no Distrito Federal, 

constituído paritariamente por representantes do Governo do Distrito Federal, 

designados pelos titulares dos órgãos públicos aos quais estejam vinculados, e 

por representantes de entidades não-governamentais vinculadas ao 

associativismo e ao cooperativismo, designados pelas respectivas instâncias de 

representação, regulamentado pelo Decreto nº 31.771, de 09 de junho de 2010, 

e alterado pelo Decreto nº 40.397, de 16 de janeiro de 2020. 

O Conselho Distrital do Cooperativismo e Associativismo é composto pelos 

seguintes membros, com direito a voto: I – como representantes do Governo do 

Distrito Federal: a) o Secretário de Estado do Trabalho do Distrito Federal, a 

quem caberá presidir o Conselho; 01 (um) representante da Secretaria de 

Estado de Turismo do Distrito Federal; 01 (um) representante da Secretaria de 

Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito 

Federal; 01 (um) representante da Secretaria de Estado de Economia do Distrito 

Federal; um representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social 

do Distrito Federal; 01 (um) representante da Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal. II – como representantes de 

entidades não-governamentais vinculadas ao associativismo e cooperativismo: 

01 (um) representante do Serviço de Apoio à Micro e Pequena Empresa do 

Distrito Federal – SEBRAE/DF; 01 (um) representante da Organização das 

Cooperativas do Distrito Federal – OCDF; 01 (um) representante do Centro de 

Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Universidade de Brasília – CDT/UnB; 

01 (um) representante do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Distrito 

Federal – SENAR/DF; 01 (um) representante das associações e/ou sindicato de 

trabalhadores, a ser eleito no Fórum do Cooperativismo e Associativismo do 

Distrito Federal; 01 (um) representante do Serviço Nacional de Aprendizagem 

do Cooperativismo do Distrito Federal - Sescoop/DF. Integra também o 

Conselho, sem direito a voto, um representante da Subsecretaria de Microcrédito 

e Empreendedorismo, da Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal. 

Os representantes das entidades não-governamentais deverão ser eleitos no 

Fórum do Cooperativismo e Associativismo do Distrito Federal, previsto pela 

Portaria nº 10, de 15 de dezembro de 2009, a ser realizado anualmente. 

As decisões do Conselho dar-se-ão com a presença de, no mínimo, 03 

(três) representantes do Governo do Distrito Federal e 03 (três) representantes 

das entidades não-governamentais. 
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COMITÊ DE CRÉDITO DO FUNDO PARA A GERAÇÃO DE EMPREGO E 

RENDA DO DISTRITO FEDERAL - FUNGER/DF 

 

O Comitê de Crédito do FUNGER/DF é a unidade responsável pela 

aprovação de empréstimo, financiamento e aval do Fundo para Geração de 

Emprego e Renda do Distrito Federal - FUNGER/DF, instituído pela Lei 

Complementar nº 704, de 18 de janeiro de 2005. 

A forma de composição do Comitê de Crédito é definida no regulamento, 

observado o seguinte: o Comitê de Crédito pode ter até cinco membros.  

Compete ao Comitê de Crédito do FUNGER/DF:  

I – receber, por intermédio da Secretaria de Estado do trabalho, as propostas 

de concessão, empréstimo, financiamento e aval;  

II – decidir sobre a concessão de empréstimo, financiamento e aval, com base 

nos critérios estabelecidos nesta Lei Complementar e nas resoluções do 

Conselho de Administração do Fundo; 

III – prestar informações técnicas ao Conselho de Administração para a tomada 

de decisão quanto às operações do FUNGER/DF;  

IV – decidir sobre os procedimentos administrativos para o seu funcionamento.  

 

 

COMITÊ GESTOR PARA A AGENDA BRASILIENSE DO EMPREGO E 

TRABALHO DECENTE - CGBTD 

 

O Comitê Gestor para a Agenda Brasiliense do Emprego e Trabalho 

Decente - CGBTD, foi instituído pelo Decreto n] 36,867, de 09 de novembro de 

2015, com a finalidade de coordenar e elaborar a Agenda Brasiliense do Emprego 

e Trabalho Decente e promover seu acompanhamento e avaliação. 

Compete ao CGBTD: 

I - coordenar a elaboração de planos de trabalho decente destinados a: 

a) gerar emprego, trabalho e renda, microcrédito, empreendedorismo e 

qualificação social e profissional; 
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b) fortalecer o diálogo social, especialmente entre governo, trabalhadores e 

empregadores; 

c) propor ações de prevenção, combate e erradicação do trabalho infantil e da 

exploração sexual de crianças e adolescentes; 

d) propor ações de prevenção, combate e erradicação do trabalho análogo ao 

escravo nas áreas urbana e rural; 

e) propor ações de trabalho decente e geração de renda direcionadas a grupos 

sociais em situação de vulnerabilidade; 

f) combater todas as formas de discriminação no emprego e na ocupação; e 

g) propor ações que melhorem a acessibilidade aos trabalhadores com 

deficiência. 

II - promover a realização de estudos, debates, oficinas e outras atividades para 

produção e difusão de conhecimento nas áreas relacionadas à Agenda 

Brasiliense de Emprego e Trabalho Decente; 

III - produzir relatórios periódicos com a colaboração dos órgãos executores das 

ações; 

IV - articular parcerias com instituições e profissionais para viabilizar e 

potencializar as ações; 

V - instituir Câmaras Temáticas de Trabalho para tratar de assuntos específicos 

que subsidiem a Agenda Brasiliense de Emprego e Trabalho Decente; 

VI - divulgar a proposta da Agenda Brasiliense de Emprego e Trabalho Decente 

e as atividades do CGBTD; 

VII – viabilizar a realização de plenárias regionais e distrital de discussão sobre 

temas relacionados ao trabalho decente; e 

VIII – atuar em consonância com as orientações emanadas pela Organização 

Internacional do Trabalho – OIT e pelo Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, 

no que diz respeito às ações de trabalho decente. 
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COMITÊ GESTOR DO EMPREENDEDORISMO - COGEMP 

 

O Comitê Gestor do Empreendedorismo - COGEMP, foi instituído por meio 

do Decreto nº 36.688, de 21 de agosto de 2015, e alterado pelo Decreto nº 

38.432, de 24 de agosto de 2017, para acompanhar e propor ações das políticas 

públicas de empreendedorismo, com o objetivo de: 

I - coordenar os esforços governamentais para promover o empreendedorismo 

empresarial em suas diversas facetas, como por exemplo: grupo de 

empreendedores à procura de um modelo de negócios repetível e escalável 

(conhecidos popularmente como startups), empreendedores digitais, 

empreendedores que comercializam comidas em caminhão (conhecidos 

popularmente como foodtrucks), empresas juniores, empreendedores sociais, 

entre outros, no âmbito de uma política pública de empreendedorismo mais 

abrangente no Distrito Federal; 

II - promover uma política pública de empreendedorismo que complemente e 

interaja de forma sinérgica com outras políticas específicas que têm interface 

com o tema, e que estão a cargo de outros agentes governamentais; 

III - promover um ambiente socioeconômico, político e tecnológico favorável à 

criação e ao desenvolvimento de empreendimentos sustentáveis; 

IV - ampliar o entusiasmo e a motivação do cidadão em relação à iniciativa 

empreendedora responsável; 

V - criar condições igualitárias para o estímulo ao crescimento das empresas e 

à valorização social do empreendedor; 

VI - mobilizar os entes públicos em direção à simplificação do ambiente de 

negócios e do fomento ao empreendedorismo. 

A legislação estabeleceu que o comitê será coordenado pela Secretaria de 

Estado de Trabalho do Distrito Federal, bem como definiu como exemplos de 

empreendedorismo empresarial: grupos de empreendedores à procura de um 

modelo de negócios repetível e escalável (conhecidos popularmente como 

startups), empreendedores digitais, empreendedores que comercializam 

comidas em caminhão (conhecidos popularmente como foodtrucks), empresas 

juniores, empreendedores sociais, entre outros. 

Compete ao Comitê Gestor do Empreendedorismo – COGEMP: 

I - Criar estratégias para ampliar a participação do Distrito Federal no eixo dos 

eventos nacionais e internacionais de inovação, tecnologia e 

empreendedorismo; 
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II - Buscar mecanismos que identifiquem os potenciais empreendedores no 

Distrito Federal; 

III - Incentivar as atividades empreendedoras; 

IV - Propor a forma de organização, por atividade, dos segmentos 

empreendedores; 

V - Promover a capacitação de empreendedores; 

VI - Fomentar o empreendedorismo por meio de microcrédito ou outro programa 

de natureza semelhante; 

VII - Sugerir políticas e executar programas, projetos e ações de apoio ao 

empreendedorismo no âmbito do Distrito Federal; 

VIII - Realizar interlocução junto aos representantes internacionais com o 

objetivo de difundir informações correlatas aos segmentos promissores de 

empreendedorismo; 

IX - Promover estudos e providenciar a produção e difusão de matérias e dados 

relacionados a empreendedorismo; 

X - Coletar, organizar e analisar dados e informações que permitam promover a 

adequação do perfil e das necessidades empreendedoras às reais demandas do 

mercado; 

XI - Acompanhar os programas e ações do Governo do Distrito Federal, que 

tenham relação com sua área de atuação, interagindo com as unidades 

responsáveis de maneira a contribuir para a obtenção dos resultados almejados. 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.  PROJETOS  
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PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO 

Já é um entendimento da SETRAB, o conhecimento não está marcado 

pelas fronteiras administrativas e, sim, pela capacidade da oferta e entrega. 

Assim que seu Programa de Qualificação atravessar as barreiras da cidade 

(urbano) para o campo, mais ainda dentro dele e com ecos para as áreas rurais, a oferta 

de cursos de qualificação profissional para as pessoas em situação de vulnerabilidade e 

risco econômico nos macroterritórios do Distrito Federal (Projeto Renova DF) terá 

impulsionamento constante, pois sabemos das constantes e continuas necessidades pelo 

conhecimento e sua diferença nos resultados, encurtar fronteiras por meio da tecnologia e 

a velocidade da informação, com a oferta de cursos de qualificação em plataforma EAD, 

como uma nova forma de contribuir para um Distrito Federal mais pujante. 

A procura por novas metodologias de incorporação aos currículos do conhecimento 

adquirido ao longo da vida fará que a certificação de profissionais que já́ atuam no mercado 

de trabalho, informal ou como autônomo ganhe dinamismo antes negado. No caminho 

proposto, estamos formalizando parcerias para execução do programa Qualifica DF, por 

meio de Acordo de Cooperação Técnica com entidades formadoras e de ensino e 

pesquisa, uma vez que estas detêm método e tecnologia de diálogo com nosso 

público alvo, aliado à implementação da das Políticas de Qualificação 

Distrital - PDQ, que será lançada no próximo mês. Agora, para um permanente 

diálogo com todos os atores da área de qualificação investiremos na implantação e 

implementação de um novo modelo de negócio onde Agências do Trabalhador serão 

também Centros de Qualificação de utilização de ferramentas tecnológicas. Por 

último, e não menos importante, é manter a constante qualificação dos 

colaboradores e trabalhadores da SETRAB, para que esse sentimento seja 

alcançado e levado diuturnamente como a miríade que fará o motor girar. A 

qualificação dos servidores é um fim único a ser alcançado e perseguido neste 

novo modelo de gestão. 

A SETRAB alcança a zona rural com um programa inovador focado no 

micro e pequenos empreendimentos, no trabalhador rural e sua família, por meio 

da formatação da Agência do Trabalhador de Brazlândia voltada ao 

produtor rural.  Assim entendemos que a mudança virá para ficar e estabelecerá uma 

harmoniosa parceria por longos anos e décadas. A construção da realização de seminários, 

palestras, oficinas, workshop aos empreendedores rurais, visa aumentar o número de 

arranjos produtivos, individuais e coletivos, na forma de cooperativas, associações, grupos 

de economia solidaria e arranjos produtivos que utilizem as tecnologias sociais como 

estratégia de geração de renda.  

 

RENOVA DF 
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Contratação de empresa/entidade especializada na prestação de serviços 

de qualificação social e profissional para a realização de cursos na modalidade 

presencial. Os serviços acontecerão de forma itinerantes nas Regiões 

Administrativas (RA’S), aqui denominadas, microterritórios. Esse introito é 

espaço de solidificação da entrega que buscamos para o cidadão. Haja vista, o 

fornecimento estar permeado por infraestrutura de atendimento; capacitação; 

qualificação; captação e intermediação de mão de obra; educação e 

conhecimento. Assim, extramuros é um espaço vivencial, de interação com a 

realidade local a vida e às infraestruturas públicas da Região Administrativa (RA), 

buscando formar na prática, no aprender a aprender, mudando a lógica da 

superação, da valorização territorial e, mais ainda, porta de esperança no 

momento de crise social apresentada pelo alastre da pandemia COVID-19 no 

Mundo, no Brasil e no Distrito Federal. Com esse preâmbulo e calçados na Lei nº 

13.979, de 6 de fevereiro de 2020. 

 

O Projeto RENOVA DF foi instituído pelo Decreto nº 41.037, de 28 de julho 

de 2020, e consiste em um Programa de Qualificação Profissional e Frente de 

Trabalho – RENOVA DF, com a  oferta de cursos de qualificação profissional 

integrados às atividades de conservação do patrimônio público, com o fim de 

proporcionar a qualificação profissional do trabalhador, de forma a torná-lo apto 

a atender as exigências do mercado de trabalho, combatendo o desemprego, 

durante e pós medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo 

Coronavírus (COVID 19), bem como a realização de higienização, limpeza, 

manutenção e recuperação de equipamentos e espaços públicos no âmbito do 

Distrito Federal, vedada a realização de qualquer atividade considerada insalubre, 

perigosa ou penosa, de acordo com as normas vigentes. 

O Programa oferecerá ao qualificando, cursos de qualificação profissional 

com duração mínima de 80 horas, distribuídas em até 20 horas semanais, 

ministrados por órgãos ou entidades reconhecidas e de notória experiência na 

formação e qualificação de mão-de-obra. 
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Para inclusão no Programa, o qualificando preencherá e assinará Termo 

de Matrícula e Compromisso, a ser disponibilizado no sítio eletrônico da 

Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal - SETRAB. 

O qualificando terá direito ao recebimento do certificado e do auxílio 

pecuniário se obter frequência acima de 80% e aproveitamento de no mínimo 

de 80%. 

Para participação no programa de qualificação de que trata este Decreto 

o candidato deverá, cumulativamente: 

I - Preencher formulário via web site ou de forma presencial nas agências do 

trabalhador; 

II - Não possuir emprego formal; 

III - Comprovar residência no Distrito Federal. 

A participação do qualificando no Programa RENOVA DF não implicará em 

qualquer vínculo empregatício ou profissional com o Governo do Distrito Federal. 

Os qualificandos, participantes do programa de qualificação farão jus aos 

seguintes benefícios: 

I - Auxílio pecuniário no valor equivalente a 1 salário mínimo mensal; 

II - Transporte; 

III - seguro contra acidentes pessoais para cada aluno, na forma da Lei federal 

n° 11.788/2008, Lei Distrital nº 3.769, de 27 de janeiro de 2006 e o Decreto 

Distrital nº 30.658, de 06 de agosto de 2009. 

Serão abertas de imediato 3.000 (três mil) vagas, sendo a primeira 

convocação de no máximo 1.000 (mil) vagas nos cursos de Treinamento e 

Capacitação Profissional, por meio de Chamamento Público sob a 

responsabilidade da SETRAB, podendo esse número inicial de vagas ser 

ampliado mediante disponibilidade orçamentária. 

 

PREVISÃO DE INÍCIO DO PROGRAMA - SETEMBRO/2020 

 

 

QUALIFICAÇÃO EAD 

 

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/61056/exec_dec_30658_2009.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/61056/exec_dec_30658_2009.html
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A qualificação levada à prática o Centro de Qualificação está permeado 

pelas tecnologias e selos ambientais, onde o crédito de carbono é uma meta a 

ser perseguida e norte de inclusão dos trabalhadores e empreendedores que 

dialogam com o presente, porém já olhando para o amanhã. 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 

apoio ao processo de ensino-aprendizagem à Secretaria de Trabalho do Distrito 

Federal - na forma de mediação de cursos à distância via internet e 

semipresenciais, por meio de plataforma tecnológica. 

Se insere no contexto da contratação a prestação, sob demanda, dos 

serviços de: 

● Gestão educacional (pedagógica);  

● Gestão operacional;  

● Gestão tecnológica,  

● Suporte, manutenção evolutiva, hospedagem de cursos; 

● Disponibilização de conteúdos já elaborados;  

● Desenvolvimento de cursos e conteúdos;  

● Transposição/migração de conteúdos; e,  

● Tutoria ativa e passiva de cursos mediados por tecnologia via 

internet. 

 

 

 

 

LAB INCLUI 
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O LAB-INCLUi nasce de uma necessidade pontual de enfrentamento de 

políticas que objetivem acompanhar ao longo da vida o desenvolvimento de 

empreendimentos para fortalecimento e fomento das pessoas com deficiência 

física, mental, intelectual ou sensorial por meio de capacitação nas temáticas 

relacionadas ao empreendedorismo; educação e gestão financeira; elaboração 

de projetos; planos de mídia; planos de negócios para sustentabilidade das 

iniciativas; orientações administrativas, comerciais, gerenciais, financeiras, 

jurídicas, entre outras que incentivem e fortaleçam a produção, comercialização 

e sustentabilidade de empreendimentos com foco em cadeiras de rodas, seus 

componentes e derivados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CENTRO DE QUALIFICAÇÃO 
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Vista aérea do centro de qualificação. Espaço desenhado para interagir 

com os setores produtivo, empreendedor e trabalhador no desenho da 

qualificação de mão de obra, bem como na busca de desenhos de 

estandardização dos processos e produtos dos setores produtivos e 

empreendedor, com um desenho dinâmico e acolhedor proposto para aproximar 

o trabalhador com as novas tecnologias e plataformas de informação, além 

vivenciar o conhecimento na prática. 
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APLICATIVO MOBILE 

 

A solução do Distrito Federal para encontrar profissionais que 

ofereçam serviços personalizados ao cidadão e governo, com qualidade e 

segurança. Essa plataforma web de intermediação de 

mão de obra é desenvolvida pelo Governo do Distrito 

Federal, por meio da Secretaria de Estado de Trabalho. 

De imediato, vemos a oportunidade de melhorar o 

treinamento comportamental para execução do 

trabalho com eficiência, segurança e responsabilidade. 

Na mesma esteira, está posto o encaminhamento dos 

profissionais capacitados aos serviços demandados 

pelos clientes que automaticamente forem captados, 

visto as pontas terem acesso e a mediação ser da 

SETRAB. Com isso, buscamos dar apoio aos trabalhos 

autônomos, para a formação de uma carteira de 

clientes georreferenciada e ranqueada, facilitando o 

acesso à oportunidade de renda, por meio da intermediação realizada por 

um serviço público de qualidade. 

 

 

 

 

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 

 

Partimos da ruptura do tempo, espaço e serviço. As novas plataformas de 

informação primam pela plasticidade, agilidade, assertividade e disruptividade, 

cada um desses componentes associados à premissa que o cidadão deve ser 

entendido no campo da administração pública com base nos princípios 

administrativos da impessoalidade, legalidade, publicidade e eficiência 

contribuem para propor um novo modelo de gestão para as agências do 

trabalhador. 

 

Elevemos um dos tópicos, a premissa tempo: para começar nossa 

digressão, o trabalhador, o cidadão se enfrenta a uma grave crise de realidade 

e pós realidade, já que quando verifica o tempo determinado para receber uma 

devolutiva do Estado no momento de ingressar em um Posto SINE é que o 

atendimento é considerado e medido no momento de ingressar nas 
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dependências do posto, isso faz com que os serviços não irrompam a 

temporalidade nem avancem na modernização dos resultados que se esperam 

alcançar. Assim, neste documento pensamos o trabalhador (desempregado ou 

empregado) desde o momento que do input oferecido por ele na busca de um 

serviço o produto para isso, modernizar o parque tecnológico de atendimento é 

razão primordial. 

 

Temos de fundamentar o sonho, a vontade a transgressão, pois pensar 

em novos serviços, última premissa, é romper com o comodismo e amarras do 

passado que tem conduzido as agências do trabalhador (Posto-SINE) para a 

condição de não responder com os anseios do trabalhador, do mercado e 

administração.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



81 

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DE GESTÃO, IMPLANTAÇÃO DE 

CONCEITOS DE GOVERNANÇA E COMPLIANCE E QUALIFICAÇÃO DAS 

EQUIPES TÉCNICAS 

 

 

 

A SETRAB busca um novo significado de compromisso com o cidadão, atar 

nós duradouros onde a transparência na relação seja um bem a perseguir 

diariamente. Assim, começa a implementar novas e modernas práticas de gestão 

como o compliance. Mas que isto significa?  

 
 

O termo compliance tem origem no verbo em inglês to 

comply, que significa agir de acordo com uma regra, 

uma instrução interna, um comando ou um pedido, ou 

seja, estar em “compliance” é estar em conformidade 

com leis e regulamentos externos e internos. 
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ESTRUTURAÇÃO DE MODELO DE MONITORAMENTO E A AVALIAÇÃO 

DOS SISTEMAS DE TRABALHO, EMPREGO, RENDA E 

EMPREENDEDORISMO 

 

 

 

O Monitoramento e a Avaliação dos Sistemas de Trabalho, Emprego 

e Renda, como processo de integração conjunta com outras políticas 

sociais, aponta por meio de dados, espaços e tempo à prevenção 

necessária para o enfrentamento contínuo das vulnerabilidades e 

impactos negativos socioeconômicos para fortalecer os programas de 

formação profissional, estimular o empreendedorismo, estimular maior 

permanência no emprego, a capacitação e a constante modernização das 

políticas de inclusão produtivas. 
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MODELO DE GOVERNANÇA, ACCOUNTABILIY E PODER LEGISLATIVO 

 

 
 

A SETRAB busca aumentar a capacidade de resposta frente à 

execução das emendas parlamentares e atender às necessidades da 

população. Para tanto, busca desenhar um modelo de acompanhamento e 

monitoramento dos anseios da população. Na Câmara Legislativa, busca 

formalização de Leis e, para sua efetivação, em emendas parlamentares, 

que são encaminhadas às SETRAB para sua execução, por meio do Marco 

Regulatório das Organizações Sociais - MROSC ou diretamente para a 

Secretaria. 

Esta dinâmica faz com que a SETRAB tenha instrumentos rigorosos 

de monitoramento e acompanhamento de resultados: 
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Isso junto a uma moderna gestão, traz ganhos de maior velocidade 

na resposta das demandas da sociedade; maior efetividade na pactuação 

com o Poder Legislativo; governabilidade, por meio de entregas dos 

projetos e ações; controle da integração das unidades gestão e execução; 

e Imposição do ritmo das entregas pactuadas. Estamos consolidando um 

modelo de gestão moderno e acompanhando par e passo. 

 

Desde sua publicação no ano em curso, Decreto nº 39.610/2019, a 

missão da SETRAB de promover as políticas públicas de desenvolvimento 

social de trabalho, emprego, renda e empreendedorismo no Distrito Federal 

e RIDE vem propiciando, por intermédio da geração ou adaptação de novos 

conhecimentos, tecnologias e técnicas de como fazer e empreender e de 

como se qualificar e certificar o trabalhador do DF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

a. Articular e 

acompanhar o status de 

execução das emendas 

parlamentares, os 

programas, projetos e 

ações desenvolvidas 

nas Unidades da 

SETRAB; 

b. Subsidiar o planejamento 

estratégico na consecução 

das metas junto à sociedade 

civil e o Parlamentar que 

direcionou a Emenda; 

c. Gerar desenho de 

índice de logros e 

entregas, quando da 

resposta aos poderes 

executivo e legislativo.  
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ECONOMIA SOLIDÁRIA 

 

PROSPERART 

 

SOLIDARIZA DF 
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COOPERATIVISMO COM APOIO DA OCDF 

 
 

 

MÃES DO FUTURO 
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FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE 

PRODUTOS ARTESANAIS DO DISTRITO FEDERAL 

 
 

MÃOS EXPERIENTES 
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MÃOS QUE PRODUZEM 

 
 

ALFAJOR 
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IX.  OUVIDORIA 

O que é ouvidoria? 

A Ouvidoria é um espaço de comunicação entre o cidadão e o governo onde você 

pode registrar suas demandas sobre os serviços públicos. 

O que você pode registrar na ouvidoria? 

Você pode fazer denúncia, reclamação, sugestão e elogio.  

  

O que NÃO é considerada manifestação de Ouvidoria para o Governo do Distrito 

Federal:  

● Demandas referentes à esfera Federal ou sobre outros Estados; 

● Irregularidades ocorridas entre particulares, sem envolvimento de servidor 

ou órgão público. 

Canais de atendimento ao Cidadão:  

 

Você pode ligar para a Central 162, acessar o Sistema OUV-DF ou ainda ser 

atendido presencialmente na Ouvidoria da Secretaria de Estado de Trabalho no 

endereço: Setor Comercial Sul- SCS Qd. 06 Lt. 10/11 - CEP: 70.306-905.  
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Central 162: De segunda a sexta das 7h às 21h *Ligação gratuita de telefone 

fixo e celular 

Presencialmente: Na Secretaria de Estado de Estado de Trabalho: Segunda a 

Sexta-feira das 9h às 12h e das 14h às 17h. 

Prazos: 

Prazo de vinte (20) dias corridos para a resposta ao cidadão a contar da data do 

registro da manifestação; 

São dez (10) dias para informar ao cidadão as primeiras providências adotadas – 

(Art . 24 do Decreto nº 36.462/2015); 

No máximo mais dez (10) dias para apurar e informar o resultado ao cidadão – 

(Art. 25 do Decreto nº 36.462/2015). 

  

Prazo para responder DENÚNCIAS: 

O prazo poderá ser prorrogado pelo mesmo período de vinte (20) dias (Art. 25 

Parágrafo 1º, do Decreto nº36.462/2015). 

 Garantias: 

● Segurança – Restrição de acesso a dados pessoais; 

● Comunicações, pelo sistema de ouvidoria, sobre o andamento da 

manifestação conforme prazos legais; 

● Atendimento por equipe especializada. 

Elementos fundamentais para o registro de uma DENÚNCIA: 

NOMES de pessoas e empresas envolvidas; 

QUANDO ocorreu o fato; 

ONDE ocorreu o fato; 

Quem pode TESTEMUNHAR; 

Se a pessoa pode apresentar PROVAS. 
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Registro Identificado: 

Apresentação do documento de identificação válido, tais quais: Carteira de 

Identidade; Cadastro de Pessoas Físicas – CPF; Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas – CNPJ; Título de Eleitor; Passaporte; Carteira de Trabalho; Carteira 

Funcional; Carteira Nacional de Habilitação (modelo novo) e Certificado de 

Reservista. 

Possibilidade de sigilo conforme Art. 23, inciso I, do Decreto nº 36.462/2015. 

Registro Anônimo: 

Haverá análise preliminar para confirmar se os fatos apresentados são 

verdadeiros. 

 

Tratamento específico para DENÚNCIAS: 

Avaliação, classificação e encaminhamento realizados pela Ouvidoria- Geral do 

Distrito Federal. 

  

Normas e Regulamentações: 

❖  Lei nº 4.896/2012  

❖  Decreto nº 36.462/2015 

❖  Instrução Normativa nº 01/2017 

  

Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e- SIC): 

O Serviço do Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e– SIC) 

é mais um serviço prestado pelas Ouvidorias do GDF. Você poderá ter acesso a 

qualquer informação produzida e armazenada pelo Estado. É um direito do 

cidadão, garantido pela Constituição Federal. 
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Tipos de informações que você pode requerer: 

Você pode solicitar informações sobre as ações, gastos, documentos, processos e 

tudo mais que for de competência do Governo do Distrito Federal. É dever do 

Estado garantir o direito de acesso à informação. 

 

 

Canais de atendimento disponíveis para o cidadão: 

Caso não encontre a informação que está procurando no Portal da Transparência 

ou nos sítios oficiais dos órgãos e entidades do Governo do Distrito Federal, 

registre e acompanhe o andamento do pedido de informação via internet ou vá 

pessoalmente à Ouvidoria do órgão responsável pelo assunto de seu interesse. 

Não é possível realizar um pedido de Informação por telefone. 

 

Pedido de acesso deverá conter:  

● Nome do requerente; 

● Apresentação de documento de identificação válido, tais quais: Carteira de 

identidade, Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, Cadastro Nacional de 

Pessoas Jurídicas – CNPJ, Título de Eleitor, Passaporte, Carteira de 

Trabalho, Carteira Funcional, Carteira de Habilitação (modelo novo) e 

Certificado de Reservista; 

● Especificação, de forma clara e precisa, da informação requerida; 

● Endereço físico ou eletrônico do requerente, para recebimento de 

comunicações ou da informação requerida. 
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Prazo de Resposta ao Cidadão: 

  

  

Garantias: 

● Segurança; 

● Atendimento por equipe especializada; 

● Possibilidade de acompanhamento do andamento do pedido de acesso à 

informação; 

● Restrição de acesso a dados pessoais sensíveis; 

● Encaminhamento, pelo e-SIC, da resposta ao pedido de acesso à 

informação conforme prazos legais; 

● Possibilidade de Recurso; 

● Possibilidade de Reclamação, podendo apresentar em até 10 dias após ter 

passado o prazo para a resposta inicial. A resposta sobre a reclamação será 

dada pela autoridade de monitoramento em até 5 dias. 

  

Importante: 

Não será atendido pedido de acesso genérico, desproporcional, não razoável, que 

exija trabalho adicional de análise, interpretação, consolidação de dados e 

informações, serviços de produção ou tratamento de dados que não seja de 

competência do órgão ou entidade. 
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www.trabalho.df.gov.br 
 
 
(61) 3255-3815 
 
 
Setor Comercial Sul- SCS Qd. 06 Lt. 10/11 
- CEP: 70.306-905 


