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Uma das mais importantes atribuições do Ministério do Trabalho é a elaboração e 
implementação de políticas públicas de geração de emprego e renda, a modernização, a 
humanização e a fiscalização das relações de trabalho. Neste contexto, em cumprimento 
ao disposto no seu Regimento Interno, o Ministério do Trabalho, visando a combater o 
desemprego e mitigar seus efeitos, coordena o Sistema Nacional de Emprego – SINE. O 
SINE, por sua vez, operacionaliza as políticas públicas do Sistema Público de Emprego, 
Trabalho e Renda. 

O SINE foi criado em 1975 como resultado da ratificação por parte do governo brasileiro da 
Convenção nº 88 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que trata da organização 
dos serviços públicos de emprego. A rede de postos de atendimento do SINE constitui-se 
em importante canal de comunicação entre o trabalhador e o empregador, disponibilizando 
ações de orientação profissional e intermediação de mão de obra, habilitação ao seguro-
desemprego, qualificação profissional e informações sobre o mercado de trabalho. A 
prioridade do SINE é facilitar a (re)inserção dos trabalhadores no mercado de trabalho por 
meio da execução integrada dessas ações. 

A Resolução CODEFAT nº 758, de 9/03/2016, que altera a Resolução n° 560 de 28 de novembro 
de 2007, estabelece as regras para execução das ações integradas do Sistema Público de 
Emprego, Trabalho e Renda no âmbito do Sistema Nacional de Emprego – SINE, em seu 
artigo 1º determina: 

Apresentação do Ministério 
do Trabalho 
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Art. 1º O Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda é um conjunto de políticas 
públicas que busca maior efetividade na colocação dos trabalhadores na atividade 
produtiva, visando à inclusão social, nas cidades e no campo, via emprego, 
trabalho e renda, através de atividades autônomas, pequenos empreendimentos 
individuais ou coletivos. 

Assim, essa mesma Resolução nº 758 prioriza o atendimento aos trabalhadores habilitados 
ao seguro-desemprego. Destaca também alguns públicos específicos para os quais as ações 
do SINE podem estar direcionadas: jovens e, mais especificamente, jovens aprendizes. 

Nesse sentido, o Ministério do Trabalho, em colaboração com o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento – BID, buscou, no âmbito do projeto de melhoria e padronização das 
ações do SINE, dedicar essa cartilha ao atendimento ao trabalhador jovem no SINE, dada a 
importância que o tema tem para o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Inserir 
o jovem o quanto antes no mercado de trabalho ou auxiliá-lo na prestação de orientação e 
qualificação profissional é, certamente, um dos grandes desafios do SINE.

Com esta publicação, procura-se trazer ao amplo conhecimento da rede SINE a importância 
que se procura dar ao tema. Também busca ressaltar a necessidade de se prestar um 
atendimento especializado, para que o SINE possa de fato representar, na vida do trabalhador, 
um meio que lhe traga resultados efetivos e melhores condições de trabalho e de vida. 
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Apresentação do Banco 
Interamericano de 
Desenvolvimento

Desde o final da década de 1950, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) trabalha 
para melhorar a qualidade de vida na América Latina e no Caribe (ALC). O BID proporciona 
apoio financeiro e técnico aos países da região em diversas áreas, como saúde, educação, 
mercado de trabalho e infraestrutura. Atualmente, é a principal fonte de financiamento da 
ALC por meio de seus empréstimos e suas cooperações técnicas. Tais projetos e as pesquisas 
desenvolvidas pelo Banco ajudam a reduzir a pobreza e a desigualdade da região. 

Em 2014, a Unidade de Mercado de Trabalho e Seguridade Social do BID aprovou a cooperação 
técnica com o Ministério do Trabalho e Previdência Social para apoiar a padronização e a 
melhoria dos serviços prestados pelo Sistema Nacional de Emprego (SINE). Além desta 
cartilha de atendimento para trabalhadores jovens no SINE, o projeto já desenvolveu o 
manual para a orientação do atendimento ao trabalhador em condições vulneráveis e outras 
cartilhas para os atendentes do SINE, além da modernização da logomarca da Rede, o apoio 
para o desenvolvimento de uma nova identidade visual, o estabelecimento de indicadores de 
desempenho, e a criação de vídeos de orientação profissional, e prevê ainda, a definição de 
critério para a instalação das unidades de atendimento do SINE. 
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1. Introdução

A intermediação de mão de obra é um dos serviços mais antigos do sistema público de emprego. 
A primeira forma de intermediação de trabalhadores desempregados foi implementada com 
a criação do Sistema Nacional de Emprego (SINE) em 1975. Posteriormente, em 1986, foi 
instituído o seguro-desemprego e, a partir de meados da década de 1990, foram implantados 
os primeiros programas de qualificação profissional. Juntos, a intermediação de mão de obra, 
o seguro-desemprego e a qualificação profissional passaram a constituir-se no conhecido 
tripé do Programa Seguro-Desemprego.

Um dos desafios enfrentados pelo mercado de trabalho atualmente é o desemprego, sobretudo 
o dos jovens. A dificuldade de inserção no mercado de trabalho afeta principalmente os jovens 
de 14 a 24 anos. Essa faixa de idade representa 24% da população, mas sua taxa de desemprego 
foi de 20% em 2015 e cerca de 27% em 2016 (IPEA, 2016). A situação é mais crítica na região 
Nordeste, onde a taxa de desemprego dos jovens entre 18 a 24 anos ficou em 31,9% no 2º 
trimestre de 2017 (PNAD contínua).

Esta cartilha foi pensada considerando o contexto no qual os jovens buscam trabalho. A cartilha 
procura melhorar a capacidade dos atendentes do SINE na percepção das dificuldades de cada 
perfil do jovem em relação à busca de um emprego. Espera-se que o atendente, depois de ler 
a cartilha, possa identificar e descrever os aspectos considerados relevantes no atendimento 
ao jovem. Em especial, este instrumento foca as ações relativas à intermediação de mão de 
obra e a respectiva orientação profissional, além do encaminhamento a possíveis programas 
de qualificação profissional disponíveis na localidade do posto de atendimento.
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2. O jovem no mercado de 
trabalho brasileiro 

A inserção do jovem no mercado de trabalho é uma oportunidade e um desafio ao mesmo 
tempo. O Brasil está passando demograficamente por uma das situações mais favoráveis das 
últimas décadas. O “bônus demográfico” – período com o maior número de população jovem 
na idade para trabalhar e economicamente ativa – é propício para o crescimento econômico. 

Por um lado, isto implica maior oferta de mão de obra. Por outro, traz o aumento na concorrência 
pelas vagas de emprego (IPEA, 2014). Além disso, os jovens apresentam várias barreiras para 
serem inseridos no mercado formal, seja pela baixa escolaridade ou pela falta de experiência. 
Para superar esses obstáculos, os jovens buscam aliar trabalho com educação, o que resulta 
em grande parte dos jovens parar de estudar para trabalhar. 

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar (IBGE, 2015), 64% dos jovens com idade 
entre 15 a 29 anos faziam parte ou queriam entrar no mercado de trabalho, mas apenas 27% 
desses passavam a ser ocupados. No 1º trimestre de 2017, a taxa de desocupação entre os 
jovens de 14 a 24 anos subiu para 45,2% enquanto a taxa de desocupação daqueles entre 25 e 
29 anos caiu para 4,3% (gráfico 1).
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PERFIL DO JOVEM 

ATENDIDO NO SINE

6,3 milhões de jovens 
registrados no SINE de 
2015 a 2017;

46% são mulheres;

51% tem ensino médio 
completo;

57% são negros, pardos 
e indígenas;

1,4% das colocações de 
jovens são de pessoas 
com deficiência;

696,1 mil jovens 
estagiários, aprendizes 
ou procuram o primeiro 
emprego;

17% dos jovens no 
SINE estudam;

Os jovens representam 
64% do total de 
encaminhamentos e 
68% das colocações;

77% dos jovens 
colocados não 
estudam.

Os jovens que conseguem trabalho têm ocupações básicas e 
não ficam muito tempo no trabalho. Dos jovens ocupados entre 
14 e 29 anos de idade, 25% tinham ocupações de escriturário, 
assistente, auxiliar administrativo, vendedor e demonstrador 
em lojas ou mercados (MTb, 2015). Além disso, em sua maior 
parte (54%), os jovens colocados permaneceram no emprego 
por menos de um ano, seguido por 22% que permaneceram 
no emprego por no máximo dois anos.

Os jovens entre 14 e 29 anos fazem parte do grupo daqueles 
que mais sofrem com as oscilações do mercado de trabalho. 
Têm mais probabilidade de perder o emprego e também 
maiores dificuldades de conseguir estabelecer renda, por 
fatores como sua condição de baixo grau de instrução formal. 
Entre os jovens de 15 a 24 anos, apenas 30% cursavam o 
ensino fundamental, 43% o ensino médio e 27% o ensino 
superior. Na média, as mulheres apresentam níveis mais 
altos de escolaridade do que os homens (IBGE, 2015).

45,1

28,8

4,3

13,7

25,1

15,2

8,3 6,6

2015 1º TRIMESTRE DE 2017

18 a 24 anos
25 a 29 anos
Total (14 a 60 anos ou mais)

14 a 17 anos

Gráfico 1: Proporção da taxa de desocupação de jovens por 
faixa etária – 2014 e 1º trimestre 2017 (em %)

Fonte: PNAD. IBGE.
Elaboração própria
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3. Perfil do público jovem 
atendido no SINE

O atendimento do SINE pode ser o primeiro contato do jovem com a busca por um 
emprego formal. Embora o jovem já tenha enfrentado o mercado de trabalho e participado 
de entrevistas de emprego, pode ser que não tenha tido sucesso e esteja procurando a 
orientação do SINE. Portanto, faz-se necessário que o atendente conheça o perfil do jovem 
que procura a rede de atendimento.

De 2015 a 2017, de cada dois trabalhadores registrados no SINE, um era jovem de 14 a 29 anos 
de idade. Desses, 46% eram mulheres e somente 17% declararam-se estudantes no momento 
em que procuraram o SINE (tabela 1).

Tabela 1: Quantidade de jovens de 14 a 29 anos declarados estudantes inscritos de 2015 a 
agosto de 2017 (Em milhões)

ANO
NÃO ESTUDANTES ESTUDANTES

TOTAL
QTD % QTD %

2015 2,2 82% 0,5 18% 2,6

2016 2,0 83% 0,4 17% 2,3

2017 1,1 82% 0,2 18% 1,3

TOTAL 5,2 83% 1,1 17% 6,3

Fonte: BGIMO/MTb Elaboração Própira
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Os trabalhadores jovens cadastrados no SINE têm, na sua maioria (51%), ensino médio 
completo, seguidos dos jovens que iniciaram o ensino médio, mas que não o concluíram 
(20%). Somente 16% têm o nível de escolaridade abaixo do ensino médio incompleto. 
Finalmente, 64% do total de encaminhamentos do SINE para uma vaga de emprego de 2015 
a agosto de 2017 eram jovens. 

Dito isso, os jovens colocados no mercado de trabalho pelo SINE têm características peculiares. 
Entre janeiro de 2015 e agosto de 2017, foram colocados 218,7 mil jovens de 14 a 29 anos inscritos 
no SINE, o que representa 68% das colocações no período. Desses, 77% não estudavam; o 
restante estudava e procurava emprego. 

Tabela 2: Inscritos no SINE 2015 a 2017 por faixa etária (Em mil)

FAIXA ETÁRIA 2015 2016 2017 TOTAL %

De 14 a 17 anos 165,2 169,8 115,6 450,5 3,7%

De 18 a 24 anos 1.645,3 1.541,8 869,5 4.056,6 33,2%

De 25 a 29 anos 801,9 632,4 315,2 1.749,5 14,3%

De 30 a 39 anos 1.305,4 1.098,8 542,2 2.946,5 24,1%

De 40 a 49 anos 800,1 706,9 366,3 1.873,3 15,3%

De 50 a 64 anos 452,2 421,3 225,4 1.098,9 9,0%

De 65 anos acima 15,0 16,1 8,2 39,3 0,3%

Total 5.185 4.587 2.442 12.214,7

Fonte: BG IMO/MTb - elaboração própria em 21/08/2017

Para falar sobre a inserção dos jovens no mercado do trabalho pelo SINE, deve-se entender as 
diferenças que existem entre possíveis tipos de trabalho: o estágio e o contrato de aprendizagem 
permitem ao jovem adquirir experiência profissional de forma prática e assim apresentar-se 
melhor preparado para uma oportunidade de emprego formal. Porém, existem diferenças entre 
a natureza e a concepção dos dois instrumentos.

O estágio é um instrumento educativo escolar supervisionado e deve ser desenvolvido 
integralmente em um ambiente laboral. Não se trata de um contrato de trabalho e sim de 
um termo de compromisso. O objetivo do estágio consiste em preparar para o mercado de 
trabalho os jovens matriculados no ensino regular de nível superior, na educação profissional, 
no ensino médio, e na modalidade de Educação de Jovens e Adultos – EJA.
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Duração máxima do contrato1

1 O contrato de aprendizagem não poderá ser estipulado por mais de 2 anos, exceto quando se tratar de 
aprendiz portador de deficiência, conforme determina a CLT, artigo 428, § 3º. 

O contrato de aprendizagem profissional, por outro lado, é um instrumento de conciliação 
entre formação técnico-profissional metódica e experiência no trabalho. Nesse, a empresa 
se compromete com a formação técnico-profissional metódica do adolescente e do jovem por 
meio de matrícula em uma instituição formadora cadastrada e habilitada pelo Ministério do 
Trabalho. 

Outras diferenças entre aprendizagem profissional e estágio são:

Características
Aprendizagem 
Profissional *

Estágio

Tipo de vínculo
Empregatício - 

anotado na CTPS
Sem vínculo empregatício

Duração máxima do 
contrato1

2 anos 2 anos

 Mínimo de 
contratados nas 

empresas * 

 De 5% (em 
empresas com 7 ou 
mais empregados)

Sem limite mínimo

Máximo de 
contratados nas 

empresas
15%

De 1 a 5 
empregados

1 estagiário

De 6 a 10 
empregados

2 estagiários

De 11 a 25 
empregados

5 estagiários

Acima de 25 
empregados

20% de estagiários

* É facultativa às microempresas, empresas de pequeno porte, empresas enquadradas no SIMPLES, bem como pelas 
entidades sem fins lucrativos (ESFL) a contratação de aprendizes.

No período de 2015 a 2017, 696 mil trabalhadores de 14 a 29 anos de idade estão registrados 
no SINE como aprendizes, estagiários ou no primeiro emprego. Somente de janeiro a julho de 
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2017, foram contratados como aprendizes 203,4 mil jovens, o que corresponde a 6% dos que 
foram contratados como aprendizes desde 2015 (MTb, 2017). 

Tabela 3: Quantidade de jovens de 14 a 29 cadastrados como jovem aprendiz, estagiário ou 
primeiro emprego (de 2015 a agosto de 2017)

ANO TOTAL ESTUDANTES QTD. %

2015 250.315 135.904 54%

2016 254.523 134.793 53%

2017 191.272 94.328 49%

TOTAL 696.110 365.025 52%

Fonte: BGIMO/MTb Elaboração Própria
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4. Intermediação de mão de obra 
do jovem por meio do SINE – 
atendimento ao trabalhador jovem

Um trabalhador jovem à procura de colocação requer atendimento diferenciado que leve em 
conta suas dificuldades. O atendente deve ser capaz de perceber durante o atendimento quais 
são as características básicas do jovem com o intuito de orientar melhor o tipo de serviço a ser 
oferecido pelo SINE:

i. Atendimento e encaminhamento de trabalhadores para entrevistas de emprego;
ii. habilitação para o recebimento do seguro-desemprego; 
iii. orientação profissional e encaminhamento para a qualificação; 
iv. emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; e, 
v. ações de fomento ao empreendedorismo profissional e à economia solidária, e apoio ao 
trabalhador autônomo (BID/MTb, 2017, p. 5).

A principal função do SINE para os jovens consiste em ajudá-lo na busca de emprego 
adequado a seu perfil. A cartilha para atendimento de Intermediação, Seguro e Qualificação 
traz orientações gerais para o bom atendimento (BID/MTb, 2015, p. 17). Caso o atendente 
identifique jovens qualificados à vaga, mas que não atendem pelo menos a um critério 
imprescindível, o atendente deve informar o administrador da vaga para flexibilizar os 
critérios com o empregador (MTb, 2014).

A colocação do jovem no mercado de trabalho pelo SINE depende do bom desempenho na 
captação de vagas. O SINE da Bahia tem uma experiência de sucesso nessa ação, o que reflete 
nos seus indicadores de colocação de jovens no âmbito do SINE se comparados a outros 
estados. Veja a seguir.
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4.1 Fluxo de atendimento – jovem

Captação de vagas no âmbito do 
Programa Primeiro Emprego da Bahia

Público-alvo

Jovens de 14 a 29, participantes do Programa Primeiro Emprego - 
estudantes e egressos da rede estadual de educação profissional 
na Bahia.

Objetivo

Captar vagas para colocação no mercado de trabalho dos jovens 
participantes do Programa Primeiro Emprego.

Descrição

Para fomentar a captação de vagas de emprego formal, estágio 
e aprendizagem profissional, o SINE BA faz um trabalho 
de articulação com empresas privadas, organizações não 
governamentais e administração pública. Uma equipe específica 
de captação de vagas para jovens faz uma busca ativa de vagas em 
contratos formais na administração pública, empresas privadas 
e contratos de aprendizagem profissional e, nessa busca e 
diálogo com os empregadores, leva em conta as especificidades 
do público jovem.

O SINE da Bahia, na unidade Central em Salvador, tem um espaço 
específico para atendimento de jovens, com ações de orientação 
profissional, qualificação profissional e encaminhamento ao 
mercado de trabalho nas vagas captadas para os jovens. Esse 
atendimento específico permite alinhar o perfil profissional do 
jovem às vagas de emprego captadas pelo SINE.

Fonte: Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Estado da Bahia - 
http://estudantes.educacao.ba.gov.br/primeiroemprego

A intermediação de mão de obra deve ser uma ação promovida com acolhimento, em especial 
para o jovem que em alguns casos está à procura do primeiro emprego. O fluxo para seu 
atendimento não diverge do fluxo para os demais públicos, mas as oportunidades a lhes serem 
apresentadas podem diferenciar-se. Neste capítulo, pretende-se esclarecer quais ações devem 
ser ofertadas a esse público e em que momento do atendimento essas ofertas devem ocorrer.
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4.2 Recepção e triagem do trabalhador jovem

A recepção é a porta de entrada. Nesta etapa, o jovem identifica-se e é direcionado ao atendente 
com a descrição do serviço que será requerido. Na maior parte das vezes, a depender das 
ações ofertadas no posto e em razão da sua faixa etária e de sua preferência por algum 
tipo de contratação, o SINE pode particularizar o atendimento. Portanto, na recepção deve-
se questionar os motivos que levaram o jovem a procurar o SINE e, assim, optar-se por um 
atendimento mais particularizado. Abaixo segue uma sugestão de diálogo que o atendente 
pode vir a ter com o jovem:

Atendente: Bom dia/Boa tarde! Em que posso ajudá-lo/a?
Jovem: Estou à procura de um emprego.
Atendente: Por favor, você trouxe a documentação necessária para que eu verifique seus 
dados? Preciso da sua carteira de trabalho, identidade e número do seu CPF. 
Jovem: Sim, aqui estão.
Atendente: Você já tem uma profissão?
Jovem: Não.
Atendente: Gostaria de passar por uma ação de teste vocacional?
Jovem: Sim.
Atendente: Você tem um currículo elaborado?
Jovem: Não.
Atendente: Podemos auxiliá-lo/a na elaboração do seu currículo?

A depender da atuação do SINE, a triagem poderá identificar o tipo de 
contrato adequado ao jovem antes de encaminhá-lo ao atendimento.

Atendente: Pela sua idade, o senhor/a senhora pode se cadastrar para 
uma vaga de contrato de aprendizagem. Como o senhor/a senhora não tem 
experiência profissional, o contrato de aprendizagem pode ajudá-lo/ ajudá-
la a ampliar a sua qualificação profissional e facilitar seu ingresso 
em uma oportunidade de trabalho, ao mesmo tempo em que 
adquire conhecimentos na prática, e, assim, aumenta as suas 
chances de conseguir vagas de trabalho melhores no futuro.
Jovem: Sim, quero saber mais sobre esse tipo de trabalho.
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Caso o jovem esteja no SINE para habilitação ao recebimento do seguro-desemprego, deve-se 
observar a documentação necessária contida na Cartilha para o Atendimento de Intermediação 
de Mão de Obra, Seguro-Desemprego e Qualificação Profissional (BID/MTb, 2015, p. 22). Em 
qualquer situação, mesmo que o jovem esteja em busca do seguro-desemprego, o atendente 
deve complementar o atendimento com as orientações constantes dessa cartilha.

4.3 Atendimento

No momento do atendimento ao jovem o atendente deve estar consciente das diferentes 
modalidades de contratação que existem para esse público segundo sua idade (ver quadro 1). 
Dentre elas, a de Aprendizagem Profissional é a mais adequada para adolescentes e jovens. 
A modalidade de estágio, por sua vez, não é exclusiva para jovens, mas é exclusiva para 
estudantes que, na sua maioria, são jovens. Finalmente, o emprego formal pode ser por tempo 
indeterminado ou temporário, regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas, e representa a 
maior parte da atuação do SINE.

Quadro 1: Tipos de contrato possíveis para os jovens entre 14 e 29 anos 11

FAIXA ETÁRIA
APRENDIZAGEM 
PROFISSIONAL

ESTÁGIO EMPREGO FORMAL

14 a 15 anos  X 

16 a 17 anos  X  X  X

18 a 24 anos  X  X  X 

25 a 29 anos   X  X 

Nesse capítulo da cartilha, abordaremos cada um desses tipos de vínculos de trabalho, com 
destaque para a legislação, conceituação, perfil dos trabalhadores e fluxo de atendimento para 
cada um dos tipos de contratação no Portal Emprega Brasil.

1 Sendo Pessoa com Deficiência – PCD não há previsão de idade máxima para celebração do contrato de 
aprendizagem, como dispõe o art. 2º, parágrafo único, do Decreto nº 5.598/05.
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4.3.1 Contrato de aprendizagem

4.3.1.1 Conceito – contrato de aprendizagem

A Aprendizagem Profissional, instituída pela 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), é 
um instituto destinado à formação técnico-
profissional de adolescentes e de jovens. 
Os jovens ou adolescentes de 14 a 24 anos  
podem ser contratados como aprendizes e 
ter direito ao mesmo tempo à qualificação 
profissional por intermédio de entidade 
qualificadora. Nesse sentido, o aprendiz 
tem concomitantemente o aprendizado 
prático e teórico.

A aprendizagem profissional fomenta a 
aplicação no local de trabalho do aprendido 
numa sala de ensino externa, geralmente 
por meio do primeiro emprego.

Se, por um lado, a aprendizagem possibilita a 
preparação do jovem no desenvolvimento de 
atividades profissionais, por outro, permite 
que as empresas formem desde cedo mão 
de obra qualificada para suas atividades. 

O SINE deve desempenhar um papel 
importante tanto na captação de vagas de 
aprendizagem nas empresas quanto no 
encaminhamento dos jovens atendidos 
para as empresas. Os setores que 
mais contrataram foram indústria de 
transformação, comércio e reparação de 
veículos, serviços sociais e saúde. 

O contrato de aprendizagem está voltado a 
atender jovens de 14 a 24 anos matriculados 
e frequentando a escola, caso não tenham 
concluído o ensino regular (ensino 

• Salário mínimo-hora ou 
remuneração prevista em acordo 
coletivo/piso regional (o que for 
mais favorável ao aprendiz);

• Tempo máximo de contrato: 2 anos; 

• Jornada de trabalho de até 6 horas 
diárias;  

• Até 8 horas para aprendizes com 
ensino fundamental completo, 
desde que computadas as horas 
destinadas à aprendizagem teórica;

• Proteção previdenciária;

• Proibição do trabalho noturno 
(realizado entre as 22 horas de um 
dia e as 5 horas do dia seguinte), 
insalubres, perigosos, penosos, 
realizados em locais prejudiciais 
à formação e ao desenvolvimento 
físico, psíquico, moral e social, 
assim como em horários e locais 
que não permitam a frequência à 
escola aos menores de 18 anos;

• Alíquota de 2% do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS);

• 13º salário.

• Férias 

DIREITOS 
DO 
APRENDIZ
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fundamental e médio). Nas localidades onde não houver centros de ensino médio, a contratação 
do aprendiz poderá acontecer sem a freqüência à escola, desde que o aprendiz tenha concluído 
o ensino fundamental (§7º, artigo 19, do Decreto n. 11.788/2008). A matrícula em um curso 
de aprendizagem e o contrato de trabalho devem ser simultâneos: a empresa contratante 
matricula o jovem na entidade qualificadora e o contrata. Assim, na entidade qualificadora, 
o aprendiz deverá realizar as atividades teóricas, enquanto na empresa fará as atividades 
práticas. 

O contrato de aprendizagem é a melhor opção para o jovem, pois permite conciliar escola e 
trabalho. A aprendizagem visa evitar a evasão escolar e promover condições mais adequadas 
para uma transição entre a escola e o mercado do trabalho. Além disso, garante ao jovem 
direitos previdenciários e trabalhistas. Portanto, é importante para o atendente identificar 
esse perfil de jovem. 

O empregador também é beneficiado com essa modalidade de contrato, pois oportuniza a 
formação de um profissional de acordo com o perfil, características, valores e a missão da 
empresa. Ademais, ao final do contrato de aprendizagem, o jovem pode ser alocado em novas 
funções e cargos, o que permite à empresa reduzir processos seletivos e de treinamento. 
A captação de vagas deve abordar as vantagens que a empresa tem ao contratar um jovem 
aprendiz para seu quadro de empregados.

A realização de parcerias entre os governos estaduais e municipais com instituições de 
assistência social cuja missão é encontrar oportunidades de estágio ou aprendizado para 
os estudantes pode contribuir para a colocação do jovem no mercado de trabalho. O Projeto 
Jovem Alerta, desenvolvido pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, em parceria com o 
Centro de Integração Empresa-Escola, é um exemplo de sucesso. Conheça mais sobre essa 
iniciativa a seguir.
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COLOCAÇÃO DE JOVENS EM CONTRATOS DE 
APRENDIZAGEM - JOVEM ALERTA NO RIO DE JANEIRO

Público-Alvo

Jovens que estejam cursando o ensino fundamental e o ensino 
médio da rede pública de ensino na faixa entre 14 a 18 anos. 

Objetivo

Promover a integração das vagas de aprendizagem entre as 
empresas e os jovens de escolas públicas do município do Rio de 
Janeiro.

Descrição

A Secretaria Municipal de Trabalho mantém uma rede de 
comunicação com os jovens, incluindo mídias sociais e boletins 
informativos e, com isso, busca atrair este público para o SINE. Os 
coordenadores do projeto promovem um encontro com as famílias 
dos jovens inscritos com a finalidade de conhecer a realidade 
dessas famílias e orientar como os familiares podem ajudar no 
estímulo aos jovens a seguirem na busca do primeiro emprego.

As aulas são ministradas em salas apropriadas, nos postos de 
atendimento do SINE em Campo Grande e da Ilha do Governador, 
por estagiários contratados e supervisionados pela prefeitura. São 
10 encontros, uma vez por semana, com duração de 3 horas cada. 
As aulas abordam temas como o mundo do trabalho, cidadania, 
direitos, drogas e gravidez, além de orientações para elaboração 
de currículo, como se comportar em entrevistas de emprego, 
dentre outras.

Outra ação no município do Rio de Janeiro visando à inserção 
de jovens em vagas de aprendizagem é a realização da Feira da 
Aprendizagem, em parceria com Ministério do Trabalho, Prefeitura 
do Rio de Janeiro, Procuradoria do Trabalho, Tribunal Regional 
do Trabalho e CIEE. Os Auditores Fiscais do Trabalho fazem um 
trabalho de mobilização de empresas com oferta de vagas de 
aprendizagem para cumprimento da Lei de Cotas. Ao SINE e 
ao CIEE cabe a mobilização dos jovens em busca de uma vaga, 
e assim é realizada a intermediação entre o jovem e a empresa 
contratante.

Fonte: Superintendência Regional do Trabalho no Rio de Janeiro. 
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4.3.1.2 O contrato de aprendizagem no fluxo de atendimento

RECEPÇÃO E 
TRIAGEM

1. Receber o jovem 
cordialmente, verificar 

documentação e 
encaminhar o jovem 

para atendimento 
(cap.4.2)

ORIENTAÇÃO 
PROFISSIONAL

3. Descrição desta ação 
no Cap. 5

ATENDIMENTO 
4.Realizar ou atualizar 

o cadastro do 
trabalhador 

6. Atendente informa ao 
jovem sobre contrato de 

aprendizagem

8. Verificar 
disponibilidade de 

vagas de aprendizagem 
adequadas ao perfil 

12. Encaminhar o 
jovem para o setor 

responsável

13. Imprimir a carta 
de encaminhamento 

e encaminhar o jovem 
para entrevista

2. REQUER 
ORIENTAÇÃO 

PROFISSIONAL?
CAP. 5

7. HÁ INTERESSE 
DO JOVEM NA 

APRENDIZAGEM?

10. Procure outras 
alternativas para o 

jovem

9.HÁ VAGAS DE 
APRENDIZAGEM 
ADEQUADAS AO 

PERFIL? 

11.SE A VAGA EXIGIR 
PRÉ-SELEÇÃO?

5. É JOVEM DE 
14 A 29 ANOS OU 

PCD (4.3.1.1)?

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO? !

@
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4.3.2 Estágio

4.3.2.1 Conceito – estágio

O estágio é o ato educativo escolar desenvolvido no ambiente de trabalho segundo a Lei 
11.788/2008. Em outras palavras, o estágio pode permitir aos jovens estudantes a partir de 16 
anos uma transição mais tranquila do ambiente escolar para o mundo do trabalho por meio de 
experiência de emprego. 

Diferentemente das demais modalidades de contratação de jovens, o estágio não cria vínculo 
empregatício. Além disso, deve ter comprovada a matrícula e a frequência regular do jovem 
em alguns dos seguintes cursos: ensino superior, educação profissional, ensino médio, 
educação especial e nos anos finais do ensino fundamental. O contrato de estágio deve ser 
preferencialmente ofertado ao jovem caso ele não se encaixe nos requisitos necessários às 
vagas de aprendizagem disponíveis e se encaixe nos requisitos para oferta de estágio.

A formalização do estágio deve ocorrer por meio de um termo de compromisso entre o jovem, 
a empresa e a instituição de ensino. As atividades desenvolvidas devem ter compatibilidade 
com aquelas previstas no mencionado termo de compromisso. A duração do estágio não pode 
exceder dois anos, exceto quando se tratar de pessoa com deficiência. Se descumpridos esses 
critérios, o compromisso pode ser caracterizado como vinculo de emprego entre o jovem e 
empresa para todos os fins da legislação trabalhista.

A jornada de trabalho do estagiário deve obrigatoriamente constar no termo de compromisso, 
sendo compatível com as atividades escolares e considerando a jornada máxima especificada 
na Lei do Estágio, conforme quadro 2:

Quadro 2: Jornadas máximas de trabalho do estágio permitidas

4 horas diárias e 
20 horas semanais

6 horas diárias e 
30 horas semanais

Educação especial X

Anos finais do ensino fundamental na 
modalidade profissional de educação de 
jovens e adultos - EJA

X

Ensino superior X

Ensino médio – regular ou educação 
profissional (técnico)

X
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4.3.2.2 O estágio no fluxo de atendimento 

Esse fluxo se inicia a partir do processo 10 do fluxo 4.3.1.2.

2. Atendente informa ao 
jovem sobre contrato de 

estágio 

4. Verifica 
disponibilidade de 
vagas de estágio 

adequadas ao perfil do 
jovem

8. Encaminhar o 
jovem para o setor 

responsável

9. Imprimir a carta de 
encaminhamento e 

encaminhar o jovem 
para entrevista

1. É ESTUDANTE 
(4.3.2.1)?

6. Procure outras 
alternativas para o 

jovem

10. Procure outras 
alternativas para o 

jovem

7. SE A VAGA EXIGIR 
PRÉ-SELEÇÃO?

3. HÁ INTERESSE DO 
JOVEM EM ESTÁGIO?

5. HÁ VAGAS DE 
ESTÁGIO ADEQUADAS 
AO PERFIL DO JOVEM?

SIM

SIM

SIM

SIM NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

? !

@
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4.3.3 Emprego formal 

4.3.3.1 Conceito – emprego formal

Trabalho formal é o emprego fornecido por uma empresa com carteira profissional assinada que 
garanta os direitos trabalhistas e seja regido por meio da CLT - Consolidação das Leis do Trabalho. 
Pode ser ofertado aos jovens a partir de 16 anos que não estejam em busca de um contrato de 
estágio ou de aprendizagem, caso o jovem atenda aos requisitos previstos para a vaga.

O contrato de emprego é um contrato bilateral cujas partes entram em consenso. Os elementos 
presentes no contrato de emprego são o acordo entre as vontades, que, por um lado, há a 
prestação de serviços pelo empregado e, de outro, a respectiva remuneração pelo empregador. 
As vagas de emprego captadas pelo SINE têm, na sua maioria, essa característica. Cumpre 
observar que o contrato de aprendizagem também é um trabalho formal, no entanto, tem a 
limitação da idade e outras finalidades.
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4.3.3.2 O contrato formal no fluxo de atendimento 

Esse fluxo se inicia a partir do processo 10 do fluxo 4.3.2.2.

1. Verifica 
disponibilidade de 

vagas adequadas ao 
perfil do jovem

4. Atendente verifica 
se o jovem deseja ser 

encaminhado

2. HÁ VAGAS 
ADEQUADAS AO 

PERFIL DO JOVEM?

3. Seguir as 
orientações de 

flexibilização da 
vaga constantes 

da Cartilha para o 
Atendimento de IMO, 

SD e QP 

3. Seguir as 
orientações de 

flexibilização da 
vaga constantes 

da Cartilha para o 
Atendimento de IMO, 

SD e QP 

6. Procure outras 
alternativas para o 

jovem

5. O JOVEM ACEITA 
SER ENCAMINHADO?

SIM

SIM

7. Encaminhar o 
jovem para o setor 

responsável

8. Imprimir a carta de 
encaminhamento e 

encaminhar o jovem 
para entrevista

6. SE A VAGA EXIGIR 
PRÉ-SELEÇÃO?

SIM NÃO

NÃO

NÃO

? !

@
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5. Orientação profissional

A orientação profissional provê aos jovens a possibilidade de conhecer 
suas oportunidades no mercado de trabalho de acordo com seu perfil. 
A orientação possibilita a autoidentificação do perfil profissional e o 
seu devido enquadramento em uma profissão. Ao longo dos anos, as 
opções de profissões que os jovens podem exercer na Classificação 
Brasileira de Ocupações - CBO têm crescido e sido regulamentadas. 

Ao atendente do SINE, cabe explicar ao jovem como a orientação 
profissional pode ajudá-lo no mercado de trabalho. Portanto, é 
necessário que conheça o que uma ação de orientação profissional 
pode fazer pelo jovem.

A orientação profissional permitirá ao jovem: 

i. O conhecimento de seus valores e competências profissionais;
ii. a formulação de um itinerário formativo educacional e 
profissional;
iii. a identificação de técnicas para a busca de emprego; 
iv. a elaboração de um portfólio pessoal e profissional; e,
v. a identificação de novos postos de trabalho não vislumbrados 
anteriormente.

O papel do atendente deve ser voltado a incentivar o jovem a participar 
do programa de orientação profissional do SINE, que segue o fluxo 
especificado ao lado:

Atendente 
incentiva o jovem 

a participar 
do programa 
de orientação 
profissional

Equipe de 
orientação 

entrevista o 
jovem para 

identificar seu 
perfil e maiores 

necessidades

Atendente verifica 
oportunidade 
emprego mais 
adequada ao 

perfil do jovem

Jovem é 
encaminhado ao 

serviço adequado, 
por exemplo, 

palestras sobre 
tendências do 

mercado de 
trabalho atual 

ou elaboração de 
currículo

(MTb/BID, 2016)
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Uma vez dentro da orientação profissional, o jovem deve 
entender que mesmo dominando um aspecto técnico que 
aprendeu na sala da escola, pode ser considerado sem 
competência suficiente se não tiver a habilidade e a atitude 
para produzir resultados. Da mesma forma, alguém 
que domine a técnica pode ser incompetente se não 
dominar o conhecimento necessário e não for proativo. E 
mesmo que seja proativo, se não tiver conhecimento ou a 
habilidade necessária, seu desenvolvimento profissional 
pode ser limitado. Assim, o conjunto desses três atributos 
é o que define um trabalhador como competente.

Portanto, o atendente deve transmitir ao jovem que procura 
um emprego que, para ser competente no seu trabalho, 
precisa buscar o CONHECIMENTO, ser HÁBIL em aplicar 
esse conhecimento para produzir algum resultado e ter 
ATITUDE para desenvolver ou desempenhar sua profissão. 
Assim, alcançará sucesso profissional.

PAINEL DE 
MONITORAMENTO DO 
MERCADO DE TRABALHO

Orienta os jovens a ficarem 
por dentro do mercado de 
trabalho brasileiro. O Painel 
de Monitoramento do Mer-
cado de Trabalho, mantido 
pelo Ministério do Trabalho, 
é uma importante opção de 
pesquisa. 

Ferramenta que permite 
mapear e acompanhar o 
mercado formal, contem-
pla pesquisas na dimensão 
do EMPREGO – comporta-
mento do emprego formal 
– mostra a evolução do em-
prego, os desligamentos, 
as vagas de acordo com os 
setores da economia e as 
atividades que mais ocu-
pam e as que menos ocu-
pam no país. A pesquisa 
pode ser feita por estado ou 
por município. Outra infor-
mação disponível no Portal 
é quanto ganha o trabalha-
dor brasileiro, na dimensão 
RENDIMENTOS -  em com-
portamento dos rendimen-
tos. Mostra o salário médio 
de admissão, recorte por 
atividade econômica ou por 
ocupação.

Acesse 
mercadodetrabalho.mte.
gov.br

(FAT/MTb, 2017)

CONHECIMENTO 
É o Saber – dominar um 
determinado “know-how” a 
respeito de algo que tenha valor 
para empresa e para ela mesma

HABILIDADE
É o Saber Fazer – conseguir usar 
o conhecimento, produzir

ATITUDE
É o Querer fazer – ter iniciativa 
e não esperar as coisas 
acontecerem ou alguém mandar

 Fonte: (MUSSAK, 2003) – Elaboração própria
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6. Programa Nacional de Acesso 
ao Ensino Técnico e Emprego – 
Pronatec

O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) foi criado em 2011 
com o objetivo de expandir a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica no país. 
Esse programa busca ampliar as oportunidades educacionais e de formação profissional 
qualificada aos jovens, trabalhadores e beneficiários de programas de transferência de renda. 

No programa são disponibilizados cursos de qualificação profissional aos jovens com carga 
horária mínima de 160 horas. Esses cursos são ofertados na modalidade denominada Bolsa 
Formação, por meio da qual são promovidos cursos gratuitos, que podem ser técnicos e de 
qualificação profissional ou Formação Inicial e Continuada - FIC.

Além da Bolsa Formação, o Pronatec tem mais outras quatro iniciativas, que consistem em:

i. Expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica; 
ii. Programa Brasil Profissionalizado, para equipagem de laboratórios e construção, 
reforma e ampliação de escolas técnicas estaduais; 
iii. Rede E-Tec Brasil, para oferta de cursos técnicos e de qualificação profissional, na 
modalidade a distância; 
iv. Gratuidade com o Sistema S, por meio do qual o SENAI, SENAC, SESC e SESI passaram 
a aplicar os recursos recebidos da contribuição compulsória em cursos gratuitos para 
estudantes de baixa renda e trabalhadores.
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CURSOS FIC VS TÉCNICO

• Cursos de Formação 
Inicial e Continuada (FIC), ou 
qualificação profissional, têm 
como foco uma formação 
específica, com carga 
horária mínima de 160 horas 
e duração média de 200 
horas. O requisito de acesso 
varia desde a não exigência 
do ensino fundamental 
completo até a exigência de 
ensino médio completo. 

• A formação no ensino 
técnico é voltada para a 
compreensão dos processos 
de melhoria contínua nos 
setores de produção e 
serviços, além de capacitar 
os estudantes ao emprego 
de novas técnicas e 
tecnologias no trabalho. A 
carga horária varia de 800 
a 1.200 horas. O requisito 
de acesso ao curso técnico 
é estar matriculado ou ter 
concluído o ensino médio. 

Fonte: MEC

O atendente deve oferecer ao jovem os cursos de qualificação 
que estão disponíveis no Emprega Brasil. Esses cursos estão, 
na sua maior parte, associados à Classificação Brasileira 
de Ocupações, o que facilita a leitura do atendente para 
encaminhar o jovem a um curso condizente com seu perfil 
profissional. A cartilha de atendimento tem um capítulo 
específico que trata do encaminhamento para a qualificação 
profissional (capitulo 4.4), e deve ser observada.

No SINE estão disponíveis aos jovens os cursos na modalidade 
de Formação Inicial e Continuada – FIC ou Qualificação 
Profissional, vinculada ao Pronatec como Bolsa Formação. Os 
cursos técnicos do Pronatec não estão disponíveis no SINE, 
pois têm uma outra forma de acesso. Os institutos federais 
e as entidades que compõem o Sistema S, especialmente o 
SENAI e o SENAC, apresentam oferta contínua de vagas ao 
longo do ano. O jovem deve ser orientado a procurar essas 
instituições para conhecer o calendário de matrículas das 
vagas de cursos técnicos. 

As entidades do Sistema S no Brasil desempenham um 
importante papel na oferta de cursos de qualificação e 
preparação para o mercado de trabalho brasileiro. São 
entidades privadas, em parceria com o público, que 
se especializaram ao longo dos anos na formação de 
ocupações em suas respectivas áreas de atuação. Essas 
entidades ofertam cursos no âmbito do Pronatec e também 
têm calendário de matrículas em cursos não vinculados ao 
Pronatec, gratuitos e não gratuitos.

PRONATEC

Bolsa Formação

FIC FIC Aprendizagem

Técnicos Técnicos FIC

Técnicos

Expansão da Rede 
Federal EP

Programa Brasil 
Profissionalizado Pede e-Tec Brasil Acordo de Gratuidade 

Sistema S
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6.2 PROGRAMA BRASILEIRO DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL – 
QUALIFICA BRASIL

Para além do Pronatec, o Ministério do Trabalho disponibiliza aos jovens atendidos no SINE 
cursos de qualificação no Programa Brasileiro de Qualificação Social e Profissional – Qualifica 
Brasil. Os cursos de qualificação ofertados têm carga horária mínima de 200 horas com 
conteúdo básicos, específicos e práticos na ocupação pretendida.

Destaca-se a obrigatoriedade de inclusão no conteúdo pedagógico dos cursos aulas que incluam: 

• Comunicação oral e escrita, leitura e compreensão de textos; 
• raciocínio lógico-matemático; 
• saúde e segurança no trabalho; 
• direitos humanos, sociais e trabalhistas; 
• relações interpessoais no trabalho; 
• orientação profissional; e,
• responsabilidade socioambiental. 

Esses conteúdos contribuem com uma formação mais ampla para o jovem de forma que possa 
tornar-se apto a uma profissão com conhecimento, habilidade e atitude. Os cursos poderão 
ainda incluir conteúdos relacionados ao empreendedorismo, à gestão, à autogestão, ao 
associativismo, ao cooperativismo e à melhoria da qualidade e da produtividade.

O encaminhamento para esses cursos é realizado a partir do registro da intenção de curso 
ou da pretensão profissional do jovem no momento de cadastro no módulo de intermediação 
de mão de obra do Emprega Brasil. Assim, é importante que o atendente ajude o jovem a 
definir, a partir da CBO, sua pretensão de curso e sua pretensão profissional. Ressalte-se 
que a pretensão de curso não é obrigatória; porém, para a qualificação é importante que esse 
registro seja informado.

6.3 Cursos a distância

O mercado de trabalho está sendo influenciado, cada vez mais, pelo desenvolvimento 
de tecnologias e habilidades complexas agregadas à produção e à gestão. Isso exige do 
trabalhador um nível de escolaridade e de qualificação cada vez mais elevado. Para os jovens 
trabalhadores os cursos na modalidade a distância consistem em uma importante ferramenta 
para a aquisição de conhecimento para o desempenho de uma profissão. 

O atendente precisa estar preparado para apresentar essa opção de qualificação ao jovem. 
A qualificação a distância requer disciplina, mas permite que o jovem possa estudar onde e 
quando quiser. Também permite ao jovem organizar seu tempo e conciliar o curso com outras 
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atividades. Além disso, os cursos a distância, quando pagos, têm valor mais acessível do que o 
presencial e não implicam gasto de alimentação fora de casa nem deslocamento. 

Há uma infinidade de cursos a distância gratuitos e disponíveis na internet. Além do Ministério 
da Educação, por meio do Pronatec, outras instituições ofertam cursos de qualificação a 
distância gratuitamente, dentre elas entidades do Sistema S, universidades públicas e privadas, 
entidades privadas, Organizações Não Governamentais - ONGs e Organizações da Sociedade 
Civil de Interesse Público - OSCIPs. 

6.4 Certificação de competências

A certificação de competências consiste no reconhecimento dos saberes adquiridos do 
trabalhador ao longo de sua vida, seja por meios de processos formais e não formais de ensino-
aprendizagem. A certificação consiste em um mecanismo que propicia reconhecer, legitimar e 
sinalizar a aquisição de competências.

A Rede Nacional de Certificação Profissional - Rede CERTIFIC constitui-se em uma política 
pública voltada para trabalhadores jovens e adultos que buscam o reconhecimento e a 
certificação de saberes adquiridos por meio de processos de certificação profissional. No âmbito 
educacional, a certificação profissional apresenta compromisso com a educação permanente 
ou formação continuada como um fator que deve acompanhar o indivíduo por toda a vida. 

Trata-se, de uma oportunidade em que o jovem tem que ter os seus saberes reconhecidos e 
ser certificado por isso, além de ter acesso a ações de elevação de escolaridade. O trabalhador 
interessado em ter seus saberes profissionais reconhecidos formalmente pelo Ministério da 
Educação e pelo Ministério do Trabalho, por meio da Rede CERTIFIC, deverá procurar o Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia ou instituição acreditada mais próxima que oferte o 
Programa no seu setor de atuação profissional (Ex. Construção Civil). 

Em Cascavel, no Paraná, o SINE tem um programa específico para a orientação profissional 
dos jovens aprendizes, conforme descrição a seguir.
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PROGRAMA ENSEJAR – APRENDIZAGEM E ORIENTAÇÃO 
PROFISSIONAL PARA JOVENS DE CASCAVEL/PR

Público-Alvo

Jovens de 14 a 24 anos, candidatos às vagas de aprendizes na 
Agência do Trabalhador do município de Cascavel- PR.

Objetivo

Estimular a construção de um projeto de vida e de um percurso 
profissional em que o jovem tenha autonomia e seja sujeito da 
sua história, proporcionando ao adolescente/jovem um contato 
inicial com questões relacionadas ao mundo do trabalho, 
contextualizando as várias visões e interfaces que o permeiam.

Descrição

O programa é desenvolvido em oito semanas por meio da realização 
de oficinas que visam estimular nos jovens o autoconhecimento, 
o senso crítico, a percepção acerca do mercado de trabalho; 
transferir aos jovens conceitos de trabalho, emprego e realização 
profissional; promover a orientação sobre busca profissional, 
entrevistas e elaboração de currículos profissionais. O trabalho é 
realizado com atividades individuais e em grupo, palestras, aulas 
e dinâmicas diversas.

Fonte: Agência do Trabalhador de Cascavel/Secretaria da Justiça, 
Trabalho e Direitos Humanos – SEJU do Estado do Paraná

Fonte: Agência do Trabalhador de Cascavel/Secretaria da Justiça, Trabalho e 
Direitos Humanos – SEJU do Estado do Paraná
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6. Elevação de escolaridade

A inserção dos jovens no mercado de trabalho passa pela questão da baixa escolaridade dos 
jovens brasileiros em contraste com maiores níveis de exigência dos empregadores no mercado 
de trabalho. A escolaridade tem a maior pontuação para os empregadores quando perguntados 
sobre os fatores que mais atrapalham a contratação de candidatos acima inclusive de outros 
fatores tais como a capacitação técnico-profissional e o tempo de experiência (DIEESE, 2011). 

Uma defasagem educacional mantém e reforça a exclusão social, privando os jovens de integrar-
se na vida produtiva. Por exemplo, a PNAD/2015 aponta que profissionais que finalizaram o 
ensino médio têm taxa de formalização 56% superior à dos que finalizaram somente o ensino 
fundamental. Ademais, a mesma pesquisa aponta que o número de profissionais com renda 
inferior a um salário mínimo é duas vezes maior para os que têm escolaridade até o ensino 
fundamental em comparação aos que finalizaram o ensino médio.

Assim, é importante que o atendente do SINE esteja preparado para orientar o jovem a buscar 
uma forma para elevar seu nível de escolaridade. Para isso, deve-se conhecer os programas 
e ações promovidos pelo governo ou pela iniciativa privada para a busca da elevação de 
escolaridade.

Antes de apresentar os principais programas do governo para aumento da escolaridade dos 
jovens, cumpre caracterizar a organização dos níveis e modalidades de educação:

 ▪ Educação Infantil, que compreende: a creche, englobando as diferentes etapas do 
desenvolvimento da criança até 3 (três) anos e 11 (onze) meses; e a pré-escola, com 
duração de 2 (dois) anos. 
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 ▪ Ensino Fundamental, obrigatório e gratuito, com duração de 9 (nove) anos, é organizado 
em duas fases: inicial com 5 (cinco) anos e final com 4 (quatro) anos;

 ▪ Ensino Médio, com duração mínima de 3 (três) anos. 

Além da educação básica, a educação escolar inclui a educação de nível superior.

A oferta de cada etapa pode corresponder a uma ou mais modalidades de ensino, com destaque 
para as que seguem:

 ▪ Educação de Jovens e Adultos – EJA (acima de 18 anos): Destina-se aos que se situam na 
faixa etária superior à considerada própria, no nível de conclusão do Ensino Fundamental 
e do Ensino Médio. A idade mínima para a inscrição e realização de exames de conclusão 
do Ensino Fundamental é 15 (quinze) anos completos e para a conclusão do Ensino Médio 
é 18 (dezoito) anos completos.

 ▪ Educação profissional e tecnológica: Integra-se aos diferentes níveis e modalidades de 
educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia. Pode ser compreendida 
como uma modalidade na medida em que tem um modo próprio de fazer educação nos 
níveis da educação básica e superior e em sua articulação com outras modalidades 
educacionais: Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial e Educação a Distância. 
A EPT na Educação Básica ocorre com a oferta de cursos de formação inicial e continuada 
ou qualificação profissional, e nos de educação profissional técnica de nível médio ou, 
ainda, na educação superior.

A Educação Profissional e Tecnológica abrangerá os seguintes cursos:

 I –Formação inicial e continuada ou qualificação profissional.
 II –Educação Profissional Técnica de nível médio.
III –Educação Profissional Tecnológica de graduação e pós-graduação. 

A Educação Profissional Técnica de nível médio é desenvolvida nas seguintes formas:

I – Integrada com o ensino médio na mesma instituição.
II – Concomitante com o ensino médio, na mesma ou em distintas instituições.
III – Subsequente, em cursos destinados a quem já tenha concluído o ensino médio. 
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Educação especial:

 ▪ A Educação Especial é uma modalidade de ensino transversal a todas as etapas e outras 
modalidades, como parte integrante da educação regular para as pessoas com deficiência. 
Os sistemas de ensino devem matricular os estudantes com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades, cabendo às escolas organizar-se para 
seu atendimento, garantindo as condições para uma educação de qualidade para todos, 
devendo considerar suas necessidades educacionais específicas.

 ▪ Educação a Distância (EAD): A modalidade Educação a Distância caracteriza-se pela 
mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem que ocorre com 
a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e 
professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. 

Fonte: (MEC, 2013)

7.1 Programa Brasil Alfabetizado

O Programa Brasil Alfabetizado visa a promover a alfabetização dos brasileiros com mais de 
15 anos que não tiveram a oportunidade de estudar. As aulas têm duração de oito meses e 
podem ser aplicadas diversas metodologias de ensino, definidas conforme as características 
da entidade de ensino e das particularidades do público atendido. No âmbito do Programa 
Brasil Alfabetizado, uma parceria entre o Ministério da Educação e a Secretaria Nacional de 
Juventude da Secretária-geral da Presidência da República possibilitou a implementação de 
ações direcionadas exclusivamente ao público jovem.

Público: pessoas a partir de 15 anos que não tiveram a oportunidade de estudar.

Como acessar: procure a Secretaria de Educação do seu município e veja se ela está vinculada 
ao Programa.

Fonte: (MEC, 2017)

7.2 ProJovem Urbano e ProJovem Campo

O Programa Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem - Urbano e Campo -  tem como objetivo 
elevar a escolaridade de jovens com idade entre 18 e 29 anos, que saibam ler e escrever e não 
tenham concluído o ensino fundamental. O programa visa à conclusão do ensino fundamental 
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por meio da modalidade de Educação de Jovens e Adultos integrada à qualificação profissional 
e ao desenvolvimento de ações comunitárias. No âmbito do ProJovem, compete ao governo 
federal apoiar técnica e financeiramente estados, municípios e o Distrito Federal para a oferta do 
programa, bem como conceder auxílio financeiro mensal aos jovens atendidos, condicionado a 
75% de presença deste jovem nas atividades presenciais e a entrega de trabalhos pedagógicos.

Público: jovens com idade entre 18 e 29 anos, que saibam ler e escrever e não tenham concluído 
o ensino fundamental,

Como acessar: procure a Secretaria de Educação do seu município e veja se ela está vinculada 
ao Programa.

Fonte: (MEC, 2017)

7.3 MEDIOTEC

MedioTec constitui o aprimoramento da oferta de cursos técnicos concomitantes para o aluno 
matriculado no ensino médio regular nas redes públicas estaduais e distrital de educação. 
O programa é considerado uma proposta de fortalecimento de formação profissional com 
produção pedagógica específica para o público atendido. Os cursos ofertados estarão dentro 
de um universo mapeado em razão das demandas do mundo do trabalho, consideradas as 
prospecções de crescimento econômico das regiões do país, proporcionando maior sinergia 
entre esses cursos e as demandas do mercado de trabalho.

Público: estudantes do ensino médio regular

Como acessar: procurar as instituições de ensino integrantes da Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT) e das Redes Públicas Estaduais e Distrital de 
Educação (RPEDE), além das instituições privadas de ensino técnico de nível médio.

Fonte: (MEC, 2017)

7.4 ENEM

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) avalia o desempenho escolar e acadêmico do 
estudante ao fim do ensino médio. O exame é uma porta de entrada para a educação superior 
no Brasil. A prova é realizada anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira – INEP e pelo Ministério da Educação – MEC. O Enem é composto 
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de quatro provas objetivas, com 45 questões cada, sobre Ciências Humanas e suas Tecnologias, 
Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Matemática 
e suas Tecnologias, e mais a redação.

O primeiro passo para o sucesso do Enem é ler atentamente o edital disponibilizado pelo 
Ministério da Educação no portal http://enem.inep.gov.br. É importante que o jovem acompanhe 
seu processo de inscrição e demais orientações constantes desse portal. Nele constam, 
também, orientações sobre quem pode solicitar isenção da taxa de inscrição, datas e locais das 
provas, atendimentos especiais, dentre outras. E o segundo passo é a dedicação aos estudos. 
Na internet pode-se encontrar gratuitamente materiais de apoio para o planejamento e os 
estudos preparatórios para o Enem, além de vídeo-aulas que podem auxiliar o jovem nesse 
percurso rumo a educação superior.

Público: Qualquer pessoa pode fazer o Enem. Entretanto, pessoas com menos de 18 anos no 
primeiro dia de realização do exame e que concluirão o ensino médio após o ano letivo de 2017 
podem usar o resultado somente para uma autoavaliação de conhecimentos.

Como acessar: acompanhe o site do MEC (http://portal.mec.gov.br) ou do INEP (http://enem.
inep.gov.br).

Fonte: (INEP, 2017)

7.5 ENCCEJA

Além do Enem, o INEP realiza exames que permitem certificar os saberes adquiridos tanto 
em ambientes escolares quanto extraescolares por meio do Exame Nacional para Certificação 
de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA). O ENCCEJA tem como principal objetivo 
construir uma referência nacional de educação para jovens e adultos por meio da avaliação 
de competências, habilidades e saberes adquiridos. A participação no ENCCEJA é voluntária e 
gratuita. No Brasil e no exterior, esse exame pode ser realizado para pleitear certificação no nível 
de conclusão do ensino fundamental e ensino médio. Para certificação do ensino fundamental, 
é preciso ter, no mínimo, 15 anos completos na data de realização do exame. A certificação do 
ensino médio exige a idade mínima de 18 anos completos no dia de aplicação da prova.

O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos constitui-se de 
provas estruturadas da seguinte forma:
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 ▪ Para o ensino fundamental: língua portuguesa, língua estrangeira moderna, artes, 
educação física e redação; matemática; história e geografia; ciências naturais.

 ▪ Para o ensino médio: linguagens, códigos e suas tecnologias e redação; matemática 
e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; ciências da natureza e suas 
tecnologias.

Para se preparar para o exame, o Inep disponibiliza em sua página na internet o material 
didático pedagógico de apoio aos participantes e professores. O material está composto por 
um volume introdutório, quatro volumes de orientações aos professores, e oito volumes de 
orientações para o estudante (quatro para o ensino fundamental e quatro para o ensino médio). 
A Matriz de Competências e Habilidades, também disponível na página eletrônica do Inep, tem 
30 habilidades e continua subsidiando o estudo individual. 

Público: jovens e adultos residentes no Brasil e no exterior, inclusive pessoas privadas de 
liberdade, que não tiveram oportunidade de concluir seus estudos na idade apropriada. A partir 
de 15 anos completos na data de realização do exame para certificação do ensino fundamental; 
a partir de 18 anos para certificação do ensino médio.

Como acessar: acompanhe o site do MEC (http://portal.mec.gov.br) ou do INEP (http://enem.
inep.gov.br).

Fonte: (MEC, 2017)

7.6 PROEJA

O Programa Nacional de Integração da Educação Básica com a Educação Profissional na 
Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) é um programa que concilia a Educação 
de Jovens e Adultos - EJA e a qualificação profissional. 

As ofertas de cursos do PROEJA são:

 ▪ Ensino Fundamental (EJA) com qualificação profissional (PROEJA FIC) é realizado com os 
estudantes da EJA que estão cursando o ensino fundamental ou médio. A carga horária 
dos cursos PROEJA FIC é de 1400h, sendo 1200h da EJA e 200h da Formação Inicial e 
Continuada.  

 ▪ Ensino Médio (EJA) com Educação Profissional Técnica (PROEJA Técnico) é realizado 
com os estudantes da EJA que estão cursando apenas o ensino médio. A carga horária 
dos cursos PROEJA Técnico é de 2400h, sendo 1200h da EJA e 1200h da parte técnica, 
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totalizando 2400h. O PROEJA Técnico deve seguir as regulamentações específicas de 
oferta de cursos técnicos

Público: jovens e adultos que não tiveram a oportunidade de cursar o ensino fundamental 
e/ou o ensino médio e que busquem também uma profissionalização. Os estudantes que já 
terminaram o ensino médio não constituem público do PROEJA.

Como acessar: o interessado deve verificar junto a uma instituição federal, secretaria municipal 
de educação e/ou do estado se há escolas que ofertem cursos PROEJA. O MEC disponibiliza o 
seguinte endereço eletrônico para contato:  proeja@mec.gov.br.

Fonte: perguntas e respostas sobre o PROEJA no Portal do MEC (MEC, 2017)

7.7 FIES

O Fundo de Financiamento Estudantil - FIES é um programa do Ministério da Educação 
destinado a financiar a graduação na educação superior de estudantes matriculados em cursos 
superiores não gratuitos. Podem recorrer ao financiamento os estudantes matriculados em 
cursos superiores que tenham avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da 
Educação. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) é o agente operador do 
Programa para contratos formalizados a partir de 2010, e pode chegar a até 100% do valor do 
curso. Atualmente, o estudante pode solicitar o financiamento em qualquer período do ano. 
A taxa de juros é alinhada às condições existentes no cenário econômico e à necessidade de 
ajuste fiscal.

Público: estudantes pré-selecionados no processo seletivo do FIES em cursos presenciais de 
graduação não gratuitos que tenham avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior – SINAES, oferecidos por instituições de ensino superior participantes do 
Programa e que atendam às demais exigências estabelecidas nas normas do FIES para essa 
finalidade.

Como acessar: A seleção dos estudantes aptos para a contratação do FIES, a partir do primeiro 
semestre de 2016, será efetuada exclusivamente com base nos resultados obtidos no Exame 
Nacional do Ensino Médio - Enem, observadas as demais normas estabelecidas pelo Ministério 
da Educação, sendo exigida: média aritmética das notas obtidas nas provas do Enem igual ou 
superior a 450 pontos; nota na redação do Enem diferente de zero. Com a nota do Enem em 
mãos, são quatro os passos que o jovem precisa percorrer para acessar o FIES:
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i. 1° Passo - Inscrição no Sistema de Seleção do Fies (Fies Seleção): Acessar o Sistema 
de Seleção do FIES (FIES Seleção) e informar os dados solicitados. No primeiro acesso, 
o estudante informará seu número do Cadastro de Pessoa Física (CPF), sua data de 
nascimento, um endereço de e-mail válido e cadastrará uma senha que será utilizada 
sempre que o estudante acessar o Sistema. Após informar os dados solicitados, o 
estudante receberá uma mensagem no endereço de e-mail informado para validação 
do seu cadastro. A partir daí o estudante acessará o FIES Seleção e fará sua inscrição 
informando seus dados pessoais, do seu curso e instituição.
ii. 2° Passo - Inscrição no SisFIES: O estudante pré-selecionado deverá acessar o SisFIES 
e efetivar sua inscrição, em até 5 (cinco) dias corridos a contar da divulgação de sua pré-
seleção, informando os dados do financiamento a ser contratado.
iii. 3º Passo - Validação das informações: Após concluir sua inscrição no SisFIES, o 
estudante deverá validar suas informações na Comissão Permanente de Supervisão e 
Acompanhamento (CPSA), em sua instituição de ensino, em até 10 (dez) dias contados 
a partir do dia imediatamente posterior ao da conclusão da sua inscrição. A CPSA é o 
órgão responsável, na instituição de ensino, pela validação das informações prestadas 
pelo candidato no ato da inscrição.
iv. 4º Passo: Contratação do financiamento: Após a validação das informações, o estudante 
e, se for o caso, seu(s) fiador(es) deverá(ão) comparecer a um agente financeiro do FIES 
em até 10 (dez) dias, contados a partir do terceiro dia útil imediatamente subsequente à 
data da validação da inscrição pela CPSA, para formalizar a contratação do financiamento.

No ato da inscrição no SisFIES, o estudante escolherá a instituição bancária, assim como a 
agência de sua preferência, sendo o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal os atuais 
agentes financeiros do Programa.

Fonte: Site do FIES no Portal MEC (MEC, 2017)
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8. Outras políticas públicas para 
inclusão do jovem no mercado de 
trabalho

A concepção de política pública de juventude é balizada por oportunidades e direitos. 
Portanto, o conjunto de ações e programas do Governo Federal busca a oferta de 
oportunidades e a garantia de direitos aos jovens, para que lhes seja garantida a inclusão 
social. É necessário que tais políticas criem oportunidades para acesso à educação e à 
qualificação profissional, para o ingresso no mercado de trabalho, ao crédito, à renda, aos 
esportes, ao lazer, a cultura, dentre outras. 

Dessa forma, as políticas públicas federais voltadas para os jovens vão desde educação, 
trabalho, tecnologias da informação e comunicação, esporte e cultura até as áreas de 
segurança, saúde, direitos humanos e participação social. Desde 2005, o arranjo institucional 
para os jovens vem ganhando um formato mais atuante, com a participação de rede de 
ministérios e secretarias nacionais, além de órgãos inteiramente vinculados à pauta da 
juventude, tais como a Secretaria Nacional de Juventude, pelo Comitê Interministerial da 
Política da Juventude, pelo Conselho Nacional de Juventude (Conjuve), pelas Conferências 
Nacionais de Juventude e pelo Estatuto da Juventude. 

Em 2012 foi criado um espaço participativo para que os jovens possam auxiliar a criação 
de políticas públicas para a juventude. Este espaço é um ambiente virtual, interativo com 
comunidades, fóruns de debate, salas de bate-papo, vídeos, mapas e ferramenta de 
consultas. Chama-se “Participatório” ou Observatório Participativo da Juventude: juventude.
gov.br/participatório. (Brasil Mais Jovem, 2017).

Em 2017 foi lançado um pacote de ações voltadas para os jovens: “Brasil Mais Jovem”. As 
ações incorporam diversos programas em diferentes áreas em prol da juventude brasileira. 
Algumas delas contribuem de alguma forma para a inserção do jovem no mercado de trabalho, 
seja por seu caráter educativo, formativo ou de busca para uma colocação.

Para conhecer mais sobre esse programa, acesse o site da Secretaria Nacional da Juventude, 
no link: http://juventude.gov.br/ 
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9. Considerações gerais

A concepção e implantação de políticas públicas para a juventude devem considerar as 
singularidades e as peculiaridades da faixa etária. Há de se considerar que esse público requer 
que lhe seja conferida prioridade, com o desenvolvimento de novas ações e a consolidação de 
práticas que buscam garantir direitos e oferecer oportunidades.

Nesse contexto, é conhecido que o SINE tem papel fundamental na inclusão social da 
juventude brasileira, e o atendente deve ser capaz de perceber as dificuldades que o jovem 
enfrenta na busca de um emprego. O atendente agora é capaz de descrever os aspectos 
considerados importantes no desempenho de sua atividade ao atender o público jovem; bem 
como de reconhecer os programas, as ações e as possibilidades que podem ser apresentadas 
e oferecidas para o jovem que esteja recepcionando.

Cordialidade, prestatividade, proatividade, habilidade, conhecimento e atenção são atributos 
que não devem faltar no momento de atender o jovem no SINE, e o conteúdo desta cartilha vai 
colaborar para que tudo isso seja possível.
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10. Notas metodológicas

Os dados da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, do Ministério do Trabalho estão 
disponíveis no portal do Programa de Disseminação de Estatísticas do Trabalho – PDET até 
o ano de 2015. O PDET é um extrator de dados que permite gerar planilhas para manuseio 
dos dados. Disponível em <http://acesso.mte.gov.br/portal-pdet/home/>, clicar em Acesso 
Online às Bases de Dados.

No caso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, foi utilizado o Sistema IBGE 
de Recuperação Automática – SIDRA, que também é um extrator de dados que permite o 
manuseio e que foi utilizado em alguns resultados apresentados.

Também do IBGE, do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – 
DIEESE e do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas - IPEA foram consultados estudos 
prontos, conforme citados no texto.

Os dados do SINE foram extraídos da Base de Gestão da Intermediação de Mão de Obra, do 
Ministério do Trabalho – BGIMO/MTb, com senha de consulta.
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“A Verdadeira coragem é ir atrás de seu sonho mesmo quando todos dizem que ele é 
impossível”. Cora Coralina



 

Esta Cartilha apresenta 

orientações que visam auxiliar o 

atendimento prestado pela Rede 

SINE, ao trabalhador jovem. 

Faz-se relevante a prestação 

de um atendimento digno e 

adequado, considerando-se as 

especificidades em cada caso, 

tendo em vista que o Sistema 

Público de Emprego Trabalho e 

Renda busca maior efetividade 

na colocação de trabalhadores na 

atividade produtiva visando sua 

inclusão social.


