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é diferencial para o mercado
QUALIFICAÇÃO

Mais de 4 mil vagas no 1° semestre

Capacitados devem
ir ao Centro Público

Conhecimento
nunca é demais

Saiba mais sobre 
as capacitações:

Diante de um mercado de tra-
balho cada vez mais disputado, a 
qualificação profissional pode ser 
o diferencial para conquistar uma 
vaga. Neste cenário, a Prefeitu-
ra de Santos, em parceria com o 
Conselho Municipal do Emprego, 

Trabalho e Renda, tem desenvol-
vido e apoiado diversas iniciati-
vas de capacitação. O trabalho 
é coordenado pela Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico e 
Inovação (Sedes) e conta com 
a atuação de diversas pastas, 

como as de Assistência Social 
(Seas), Educação (Seduc) e de 
Serviços Públicos (Seserp), além 
do Fundo Social de Solidarieda-
de (FSS). Conheça neste encarte 
especial os caminhos para a qua-
lificação.

Um total de 4.003 vagas de 
qualificação social e profissio-
nal foi ofertado na cidade no 
primeiro semestre. Entre as no-
vidades deste ano está a Esco-
la Polo de Construção Civil, que 
formou os primeiros 45 alunos. 
A iniciativa do governo estadual 
em parceria com a prefeitura, 
por meio do FSS, foi realizada 
na Zona Noroeste com os cur-
sos de assentador de pisos e 
azulejos, encanador e pedreiro. 

O projeto visa geração de 
renda para pessoas com mais 
de 18 anos, não sendo neces-
sária escolaridade mínima. To-
dos os cursos oferecem aulas 

teóricas e práticas, em áreas 
que reproduzem ambientes de 
trabalho. Os alunos recebem 
ainda material didático, unifor-
me e bolsa auxílio no final do 
curso para aqueles que esti-
verem desempregados e sem 
nenhum benefício social. Uma 
nova turma com mais 45 alunos 
teve início neste mês de julho.

Moda e beleza - Outra novi-
dade, também em parceria en-
tre a administração municipal e 
o governo estadual, foi a Escola 
da Beleza, que abriu em março 
10 vagas para a formação de 
maquiadores. A segunda turma 
terá início em agosto. Desde 

2013, também é realizada a Es-
cola de Moda. A terceira turma, 
com 30 alunos, começa no pró-
ximo mês. O FSS também ex-
pandiu a oferta dos cursos de 
geração de renda na Zona No-
roeste. No segundo semestre, 
serão mais 32 vagas nas aulas 
de boneca de pano, arte apli-
que, biscuit e enfeites de Natal.

Após a realização de 
cursos de qualificação, é 
indicado que as pessoas 
que estão à procura de 
oportunidades no merca-
do de trabalho procurem 
o Centro Público de Em-
prego e Trabalho, mantido 
pela prefeitura e Ministé-
rio do Trabalho, para ca-
dastro ou atualização das 
suas informações no ban-
co de dados.

O endereço é Rua João 

Pessoa, 300 (Centro) e o 
atendimento ocorre de se-
gunda a sexta-feira das 8h 
às 12h e das 13h às 17h. 
É preciso levar carteira de 
trabalho, RG, CPF e PIS. 
“A qualificação profissional 
aumenta as chances de 
colocação no mercado de 
trabalho ou de obter um sa-
lário melhor”, explica a coor-
denadora de Requalificação 
Profissional da prefeitura, 
Eugenia Salgado Granja.

Então desempregado, o 
agente marítimo Marcos Ro-
gério dos Santos, morador do 
Marapé, se interessou em fazer 
o curso de assentador de pisos 
e azulejos da Escola Polo de 
Construção Civil. “Procurei por-
que tenho uma reforma na mi-
nha casa que já dura dois anos 
e estava difícil achar mão de 
obra”.  Apesar de formado em 
gestão portuária e possuir vá-
rios cursos de capacitação, ele 

conta que aprendeu muito com 
a atividade. 

“É muito importante se qua-
lificar. Conhecimento nunca é 
demais”. Toda a dedicação nas 
aulas, além da experiência com 
palestras e cursos na área por-
tuária renderam a Marcos um 
convite: ser instrutor da próxi-
ma turma do curso. “Na aula 
é dado o índice do livro. Então 
você tem que abrir o livro e des-
trinchá-lo”.

É um programa do go-
verno estadual que ofe-
rece cursos básicos de 
qualificação profissional 
de acordo com as deman-
das regionais. Podem 
participar maiores de 16 
anos e alfabetizados. São 

mais de 150 modalidades de cursos gratuitos, com duração 
de até três meses, nas áreas de construção civil, comércio, 
serviços, indústria e transporte. Nos cursos presenciais, os 
participantes recebem auxílio transporte (R$ 150,00) e para 
alimentação (R$ 100,00). Quem está desempregado tam-
bém tem direito a bolsa-auxílio de R$ 210,00.  Inscrições: 
www.viarapida.sp.gov.br 

 
O ‘Vence Integrado’ é um curso 

de período integral que une o en-
sino médio e a educação profissional. A escola estadual é 
responsável pela formação básica e o Centro Paula Souza 
(Etec) pela parte técnica.  Podem se candidatar alunos que 
estão concluindo o ensino fundamental e que cursarão o 1° 
ano do ensino médio na escola estadual no ano letivo se-
guinte. Já o ‘Vence Concomitante’ permite que o aluno cur-
se o ensino médio na escola estadual e, em outro período, 
realize o curso técnico em uma instituição de ensino técnico 
credenciada. Podem se candidatar alunos do 2º e 3° anos do 
ensino médio e da Educação de Jovens e Adultos. Informa-
ções: www.vence.sp.gov.br .

O Programa Na-
cional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Em-
prego (Pronatec), do 
governo federal, visa 
ampliar a oferta de 

cursos de educação profissional e tecnológica. Em Santos, 
por meio do Pronatec Brasil Sem Miséria, são oferecidas va-
gas para pessoas inscritas ou em processo de inclusão no 
Cadastro Único, a partir de 16 anos. Somente no primeiro 
semestre, foram 1.100 vagas. Têm prioridade aqueles em 
situação de extrema pobreza e os beneficiários de progra-
mas federais de transferência de renda, como Bolsa Família 
e o Beneficio de Prestação Continuada. As inscrições são 
feitas nos Centro de Referência em Assistência Social (Cras) 
e Creas (Referência Especializado), da Seas (Secretaria de 
Assistência Social). Informações: pronatec.mec.gov.br.

VENCE

Via Rápida Unidade Móvel – 
Instrumentação
Salão Autoestima
Projeto Pro Viver – Seas – Senai
Pronatec Senai Técnico

Janeiro

199
60 60 49 30

Pronatec Senai FIC – 
Formação Inicial e Continuada
Pronatec Senat 
Projeto Amelinha
Projeto Juventude e Trabalho 

Fevereiro

818
530 120120 48

Março

700
Cursos do Fundo Social
Inglês para Todos 
Formação de Gestores em Economia Solidária
Seas/Pró Viver e Lar Feliz 
Pronatec Copa na Empresa

456 86 70 48 40

Abril

499
Pronatec Senai
Pronatec Senac
Escola de Construção Civil/
Fundo Social
Panificação e Manicure/Seas
Via Rápida Senac

336 50 45 38 30

Maio

1.295
Pronatec Técnico Unimonte
Via Rápida Escolástica Rosa
Escola Remota Senai/Centro Cultural 
da ZNO
Escolas de Moda e de Beleza/Fundo Social
Seas – NIAS

1009120112 34 20

Junho

492
240 90 60 3042 30

Pronatec Senat/Cenep
Pronatec Escolástica Rosa
Pronatec Aristóteles Menezes
Pronatec Técnico Senac
Pronatec Senat/ZNO
Padaria Industrial da Seas/Pró Viver/Senai.

TOTAL: 4.003 vagas

Centro Cultural da ZNO abriga aulas
Desde outubro de 2013, o 

Centro Cultural da Zona Noro-
este (Avenida Afonso Schmidt s/
n°) abriga aulas da Escola Re-
mota do Senai, parceria da insti-
tuição com a prefeitura. No ano 
passado, foram oferecidas no 
local 96 vagas. Em maio deste 
ano, foram mais 112 vagas nos 
cursos de assistente administra-
tivo, operador de microcompu-

tadores, assistente de logística 
e instalador de aparelhos de ar 
condicionado. Em breve terá iní-
cio no local o curso de costura 
industrial. 

Uma das pessoas que se 
beneficiou com a atividade no 
local foi Giselio Santana San-
tos, 42, morador do São Jorge, 
que fez o curso de instalador de 
aparelhos de ar condicionado. 

Antes profissional de elétrica, 
procurou a atividade para ex-
pandir sua área de atuação. E 
conseguiu. Junto com um cole-
ga de curso, Rafael Bruder, ele 
passou a trabalhar com manu-
tenção e instalação de ar-con-
dicionado. “Minha intenção é 
continuar na área de climatiza-
ção. Hoje tenho mais trabalho e 
lucro do que antes”.

123RF.COM

RONALDO ANDRADE

ARTE: JULIANA NUNES

Endereços da Assistência Social

Marginal Anchieta, 218 
Chico de Paula

Av. Nossa Senhora de Fátima, 517 
Chico de Paula

Rua Amador Bueno, 201
Centro

Av. Santista, 655
Nova Cintra

Av. Nossa Senhora da Assunção s/nº
Morro São Bento

Rua Brigadeiro Faria Lima s/nº
Rádio Clube

Praça Visconde de Ouro Preto, 12 
Estuário

Av. Campos Sales, 128
Vila Nova

Cras Alemoa

Cras Bom Retiro

Cras Centro

Cras Morro 
Nova Cintra

Cras Morro 
São Bento

Cras Rádio Clube

Cras Zona Orla
Intermediária

Creas

Escola Polo 
de Construção 
Civil formou 
os primeiros 
45 alunos

Vagas novas abertas a cada mês



Observatório e Rede
estão em desenvolvimento

Empreendedorismo e 
inovações geram inclusão

Além da qualificação social e 
profissional, os investimentos nas 
áreas de ensino, inovação e  em-
preendedorismo também estão no 
foco do poder público. Uma das 
ações para isso é a implementa-
ção da terceira Etec (escola técni-
ca estadual) no prédio do Acácio 
de Paula Leite Sampaio, parceria 
da prefeitura com o Centro Paula 

Souza para cursos nas áreas por-
tuária e de petróleo e gás. 

Outra importante medida em 
desenvolvimento é a implemen-
tação do Parque Tecnológico 
de Santos, credenciado pela 
Secretaria de Estado de Desen-
volvimento Econômico, Ciência 
e Tecnologia, que tem como ob-
jetivo a geração de empregos e 

promoção da inclusão social por 
meio da união entre pesquisa e 
setor produtivo. Reunirá empre-
sas, profissionais, universidades 
e acadêmicos. 

A prefeitura inaugurou em ju-
nho a Sala do Empreendedor, à 
Rua João Pessoa, 132 (Centro) 
para agilizar e facilitar a abertura 
de empresas na cidade.

Abertura 
de empresas 
é favorecida 

com trabalho 
desenvolvido 

na Sala do 
Empreendedor

ANDERSON BIANCHI
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EXPEDIENTE

Por meio da Secreta-
ria de Desenvolvimento 
Econômico e Inovação 

(Sedes), a prefeitura 
mapeia as oportunida-
des de qualificação 
gratuitas oferecidas 
na cidade. Este tra-
balho visa somar os 
esforços para a quali-

ficação dos munícipes 
e identificar áreas que 

precisam ser atendidas. 
Dentro deste conceito, 
está em desenvolvimen-

to o Observatório do Em-
prego, portal que reunirá 
todas as informações da 
cidade relativas à área, 
como análises e estudos 
sobre as variáveis econô-
micas do município.

Outra medida será a 
criação da Rede Qualifi-
ca Santos, formada por 
representantes de todas 
as esferas governamen-
tais (município, estado e 
União)  e representantes 
dos empregadores, em-

pregados e instituições 
de ensino, para direcio-
nar de forma integrada 
as ações de qualificação, 
emprego e geração de 
renda.  

Estão previstas no 
segundo semestre capa-
citações para o fomen-
to do setor da pesca e 
o aperfeiçoamento das 
áreas do comércio e ser-
viços, principalmente re-
lacionados à hotelaria e 
gastronomia.


