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Intermediação de Mão de Obra (IMO) 

O que é? 

A intermediação de mão-de-obra visa colocar trabalhadores no mercado de trabalho, por 

meio de vagas captadas junto a empregadores, reduzindo o tempo de espera e a assimetria de 

informação existente no mercado de trabalho, tanto para o trabalhador quanto para o empregador. 

Portanto, o serviço busca promover o encontro de oferta e demanda de trabalho. 

A Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal – SETRAB é órgão conveniado ao 

Ministério da Economia para utilização da plataforma web do Portal Mais Emprego, tendo como 

premissa a construção de uma base de dados única, permitindo a integração das políticas públicas de 

emprego, em especial aquelas que compõem o tripé da Captação de vagas, da Intermediação de Mão 

de Obra e da Inserção no Mercado de Trabalho. 

As principais etapas da execução do serviço de intermediação de mão-de-obra são: inscrição 

do trabalhador; registro do empregador; captação e registro de vagas de trabalho; cruzamento de perfil 

dos trabalhadores cadastrados com o perfil das vagas captadas; convocação de trabalhadores conforme 

pesquisa de perfil e encaminhamento para entrevista de emprego; e registro do resultado do 

encaminhamento.  

Ainda, o serviço de intermediação de mão-de-obra pressupõe a administração das vagas, do 

momento de sua captação até seu preenchimento – ou, eventualmente, até a extinção do prazo 

definido pelo empregador para a seleção. Em todas as etapas, é necessário o gerenciamento e controle 

das informações. 

 

Para o Empregador 

A SETRAB tem por objetivo desenvolver, implementar e acompanhar as políticas públicas de 

geração de trabalho, emprego e renda no Distrito Federal. Nesse sentido empreende ações junto ao 

setor produtivo, aos grupos geradores de emprego, às empresas que se instalam em Brasília, para 

viabilizar a colocação de vagas no mercado de trabalho. 

O atendimento ao empregador é diferenciado em relação ao trabalhador. Enquanto o último 

geralmente é quem procura os serviços das Agências de Atendimento ao Trabalhador, a abordagem 

junto ao empregador pode ocorrer de duas formas: ativa e passiva.  
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Na abordagem ativa, as agências realizam atividades de prospecção, ofertando os serviços 

da SETRAB. Na passiva, por sua vez, é o empregador quem procura os serviços do SINE. Entende-se por 

prospecção: estudos, análise das tendências do mercado de trabalho para identificar potenciais 

parceiros, suas características e necessidades, visando desenvolver uma relação de confiança e respeito 

mútuo. 

O cadastro do empregador, consiste no registro de informações cadastrais do empregador, 

do responsável pela disponibilização de vagas no Sistema Público de Emprego - SINE e setor econômico 

da empresa. 

No serviço de Intermediação de Mão de Obra o empregador encontra o suporte técnico 

necessário de que necessita para encontrar o profissional desejado, que atenda as exigências do perfil 

profissional solicitado. 

A captação de vagas, conceitualmente, é um instrumento de combate ao desemprego na 

medida em que busca inserir o trabalhador no mercado de trabalho com maior rapidez. 

Assim, o cadastro do empregador e da vaga é realizado pela equipe da captação de vagas, e 

eventualmente pela equipe da Administração de Vagas. 

Através do nosso Núcleo de Atendimento ao Empregador o empregador preenche um 

formulário de demanda com as exigências da vaga e do perfil profissional solicitado. Vide: 
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O formulário consiste no registro de informações inerentes ao posto de trabalho disponível, 

com o objetivo identificar e definir estratégias de trabalhado para identificar trabalhadores com o perfil 

solicitado, visando atender as expectativas do empregador de forma ágil e eficaz. 

A localização dos profissionais é realizada de acordo com a exigências do empregador. 

A convocação consiste em identificar, por meio de análise curricular, trabalhadores que 

estejam em conformidade ao perfil da vaga ofertada e convidá-los a participar dos processos de 

recrutamento/seleção. 

Para cada vaga são encaminhados de 3 (três) a 5 (cinco) trabalhadores. 

Destaca-se a importância do retorno do empregador a cada encaminhamento realizado para 

concretização e fechamento das ações empreendidas. 

Nossas unidades também disponibilizam de espaços apropriados a realização de processo 

seletivo como provas e entrevistas.  

Ressalta-se que, em virtude do momento de Pandemia, solicita-se que os processos seletivos 

sejam realizados em plataformas virtuais. Atendendo a essa necessidade disponibilizamos de espaço 

adequado para que o trabalhador encaminhado realize processo seletivo de entrevista em nossa 

unidade entrando em contato de forma virtual com o empregador. 

 

O empregador pode, também, disponibilizar vagas de emprego através da Plataforma Digital 

Empregador Web (vide manual de cadastramento do empregador no link https://bit.ly/2W6Lqdf. 

Pessoa física ou jurídica com acesso às funcionalidades disponibilizadas no Portal Mais 

Emprego, quais sejam: realização e atualização de seu cadastro; disponibilização de vagas de emprego; 

verificação de perfis profissionais; convocação de trabalhadores conforme o perfil solicitado; registro 

de resultados de processos seletivos; seleção do posto de atendimento para gestor de seu cadastro; e 

vaga.  

Entende-se por posto gestor, a agência do trabalhador escolhida pelo empregador para ser 

o responsável pela validação de seu cadastro e das vagas disponibilizadas pelo empregador web. 

 

https://bit.ly/2W6Lqdf
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Para o Trabalhador  

A Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal em parceria conveniada com o 

Ministério da Economia, investe nas políticas de emprego, em especial no Sistema Público de Emprego, 

no sentido de oferecer melhores serviços à sociedade. 

Nosso atendimento ao trabalhador, consiste em propiciar informações e orientações ao 

trabalhador na procura por emprego, a fim de promover um encaminhamento com qualidade, visando 

a colocação dos trabalhadores nas vagas disponíveis. 

No cadastramento do trabalhador no Sistema Público de Emprego são registrados o perfil 

socioeconômico, educacional e profissional, visando identificar os serviços que possibilitem a sua 

inserção no mercado de trabalho. 

Após o cadastramento é realizada a verificação de oportunidade de emprego, estágio ou 

aprendiz cadastradas na Rede SINE, compatíveis ao perfil profissional do trabalhador. 

 O trabalhador também pode realizar seu cadastrado nas Agências de Atendimento ao 

Trabalhador do Distrito Federal ou na Plataforma virtual do SINE Fácil, aplicativo ou via web.  

Vide manual de cadastramento do Trabalhador no link https://bit.ly/2VONBmJ. 

Após o cadastro o trabalhador tem acesso às funcionalidades disponibilizadas no Portal Mais 

Emprego, quais sejam: realização e atualização de seu cadastro; verificação de vagas de emprego de 

acordo com seu perfil profissional; manifestação de interesse para participar de processos seletivos; 

verificação de cursos de qualificação profissional; impressão de currículo, consultar a situação do seu 

requerimento de seguro desemprego e informações sobre o benefício, etc. 

 

Funcionalidade da Intermediação de Mão de Obra (IMO) 

A operacionalização das ações de emprego em uma única base de dados permitiu colocar 

em prática novos conceitos de operacionalização da ação de intermediação de mão de obra, entre os 

quais merecem destaque: 

a) A inscrição do trabalhador no Portal Mais Emprego pode ser realizada nas Agências de 

Atendimento ao Trabalhador, Superintendências Regionais de Trabalho e Emprego – SRTE, e por meio 

da internet, onde é possível, inclusive, se auto encaminhar para vagas de emprego. 

b) O cadastro da empresa no Portal Mais Emprego pode ser realizado nas agências, e por 

meio da internet. Na web, é possível também disponibilizar vagas e convocar trabalhadores para 

participar de processos seletivos sem necessidade de ida às Agências do Trabalhador. 

https://bit.ly/2VONBmJ
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c) Todas as vagas de emprego captadas em uma determinada base territorial são integradas 

no mesmo banco de dados, podendo ser intermediadas por qualquer agência que componha tal base, 

independente da vaga ter sido captada por uma outra agência ou disponibilizada pela internet. 

d) Todos os trabalhadores interessados em trabalhar em uma determinada base territorial 

poderão ser intermediados por qualquer agência que integrem essa base, independente de terem 

realizado sua inscrição em outra agência, ou de terem acessado o Portal do Ministério da Economia 

Mais Emprego pela web. 

 

Monitoramento das Vagas  

O monitoramento das vagas que estão sob a gestão da SETRAB, é realizado diariamente, 

com o objetivo de avaliar os processos de intermediação.  

Nesse diapasão são tomadas medidas estratégicas para preenchimento da vaga, tais como: 

 Divulgação de vagas disponíveis através da mídia.  

 Ações externas visando identificar trabalhadores com o perfil solicitado pela vaga.  

 Acompanhamento dos processos seletivos realizados pela empresa na Agência.  

 Disponibilização da infraestrutura do SINE para seleção pelo empregador. 

 

A Intermediação do Trabalhador Autônomo  

Como já foi apresentado, a política de Intermediação de mão de Obra do SINE objetiva 

reduzir o desemprego friccional contribuindo para que os postos de trabalho vagos não sejam extintos 

ou que não venha a ocorrer agregação de ocupação por dificuldades no preenchimento da vaga. 

Nosso serviço de IMO atende as exigências do Ministério da Economia. Vide Manual da IMO 

https://bit.ly/2yQ6i0q.  

O ato de intermediar diz respeito à realização de cruzamento da necessidade de 

preenchimento de um posto de trabalho com a de um trabalhador que procura por uma colocação no 

mercado de trabalho. 

Os serviços de intermediação para o trabalho autônomo objetiva promover a autonomia e 

renda para prestadores de serviços que não possuem carteira de clientes, por meio de ações integradas 

de intermediação para atender às necessidades dos clientes demandantes. 

São objetivos específicos desse serviço: 

https://bit.ly/2yQ6i0q
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 Proporcionar oportunidades de qualificar/requalificar o profissional ensinando-lhe as 

técnicas necessárias para execução do trabalho com eficiência, segurança e responsabilidade; 

 Disponibilizar para os trabalhadores autônomos suporte e orientação para que o mesmo 

possa construir sua carteira de clientes; 

 Encaminhar para os clientes do Programa profissionais capacitados para os serviços 

demandados. 

 

O serviço de intermediação prestado pela SETRAB é gratuito e o custo do serviço a ser 

contratado deve ser negociado diretamente entre cliente e empreendedor, sem interferência da 

SETRAB.  

A SETRAB trabalha apenas na interlocução entre empregador e trabalhador. A Agência é 

responsável apenas por intermediar clientes e trabalhadores. Quaisquer problemas que venham a 

acontecer são de responsabilidade do contratante e contratada, devendo ser levados aos devidos 

órgãos competentes. 

É recomendado formalização de contrato de trabalho por escrito entre trabalhador e 

contratante contendo qualificação, objeto, preço ajustado, forma de pagamento e etc. 

Após a confirmação da prestação do serviço solicitado, o cliente recebe um e-mail com um 

questionário simples para avaliar o serviço. Essa avaliação e o seu retorno disponibilizam o sistema para 

outras solicitações. Assim, também é possível acompanhar a qualidade dos serviços prestados. Caso 

não responda, o cliente fica impossibilitado de fazer outra solicitação. 

 

Informações para contato 

E-mail: gcv@setrab.df.gov.br 

E-mail: dae@setrab.df.gov.br 

E-mail: cate@setrab.df.gov.br 

E-mail: sate@setrab.df.gov.br 

Telefone: (61) 3255-3805 / 3701 

Site: www.trabalho.df.gov.br 

 

 

 

mailto:gcv@setrab.df.gov.br
mailto:dae@setrab.df.gov.br
mailto:cate@setrab.df.gov.br
mailto:sate@setrab.df.gov.br
http://www.trabalho.df.gov.br/
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__________ 

SIGLAS 

IMO – Intermediação de Mão de OBRA 

SETRAB – Secretaria de Estado de Trabalho 

SINE – Sistema Público de Emprego 

SRTE – Superintendências Regionais de Trabalho e Emprego 

ME – Ministério da Economia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal 

se coloca a inteira disposição para quaisquer 

esclarecimentos. 


