Tema: Trabalho, Emprego e Renda
Unidade Orçamentária: 1481 - Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social

Belo Horizonte, 25/10/2019

Programa 039 – Políticas de Trabalho e Emprego
• 1481 – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

• Objetivo: Contribuir para a redução das vulnerabilidades da população de Minas Gerais no aspecto
da renda, facilitando sua inclusão produtiva, seja por meio do emprego formal,
empreendedorismo ou economia solidária.
• Resultados pretendidos:

Ação 4074 – Implantação, melhoria e manutenção dos serviços de atendimento ao trabalhador
- Garantir a oferta, manutenção a ampliação das estruturas de atendimento ao trabalhador.

-

Unidades de atendimento SINE:
1.995.307 trabalhadores atendidos
30.615 trabalhadores colocados
30.907 vagas captadas

MAIS DE
130
AGÊNCIAS
presente em
mais de 120

municípios
mineiros

Programa 039 – Políticas de Trabalho e Emprego

Entregas:
- Dia D – Dia da Inclusão da Pessoa com Deficiência no mercado de trabalho

- Prêmio Empresa Inclusiva

Programa 039 – Políticas de Trabalho e Emprego
• Resultados pretendidos:

Ação 4076 – Promoção de ações de fomento à geração de renda e empreendedorismo
- Propiciar melhores condições nos processos de produção para fomentar a geração de renda e
empreendedorismo através do apoio, provisão de bens e serviços.
1. Realizar o atendimento aos empreendimentos de catadores de materiais recicláveis.
2. Fomentar a produção de agricultores familiares e empreendimentos de povos e comunidades
tradicionais.
3. Intermediar trabalhadores e empreendimentos autônomos.
4. Desenvolver ações direcionadas para pessoas em situação de rua.
5. Priorizar públicos vulneráveis, como por exemplo, mulheres, jovens, negros, pessoas idosas e etc.

Entregas:
- Formação e assessoramento em economia popular solidária:
40 oficinas de formação para empreendimentos econômicos solidários

Programa 039 – Políticas de Trabalho e Emprego
• Resultados pretendidos:

Ação 4088 – Fomento aos empreendimentos da economia popular solidária
- Fomentar os empreendimentos da Economia Popular Solidária no Estado, visando a melhoria da
organização de seus negócios e consolidando a produção autônoma, coletiva e autossustentável.
1. Ofertar capacitações, formação, assessoramento,
incubação
e
apoio
técnico
para
os
empreendimentos de Economia Popular Solidária;
2. Incentivar a estruturação de espaços de
comercialização que permitam o escoamento da
produção e ampliação da geração de renda das
famílias;
3. Fomentar a qualificação do processo produtivo e
gestão administrativa dos empreendimentos,
consolidando a produção autônoma, coletiva e
autossustentável;
4. Fortalecer o Conselho Estadual de Economia
Popular Solidária (CEEPS), bem como as demais
instâncias de participação social.

Programa 039 – Políticas de Trabalho e Emprego
Entregas:
- Inclusão sócio produtiva de catadores de materiais recicláveis:
42 municípios atendidos e entrega de 24 equipamentos de trabalho (prensa, empilhadeira, balança,
carrinho para fardo e triturador de papel)
- Comunidades Tradicionais:
Atendimento e assessoramento à comunidades tradicionais: quilombolas (Montes Claros e região),
ribeirinhos (Almenara e região) e indígenas (Teófilo Otoni e região).
Entrega de equipamentos para empreendimentos econômicos solidários nessas comunidades.
- Espaços de Comercialização:
Realização de 20 feiras regionais e 2
feiras estaduais: participação de 1420
empreendimentos de vários municípios
mineiros.
Entrega de 6 kits barracas com 30
unidades cada para regionais da Sedese.
Cessão de 50 barracas, 16 tendas e 23 máquinas costura para empreendimentos econômicos
solidários e agricultores familiares.

Programa 039 – Políticas de Trabalho e Emprego
Emendas:

 Feiras Regionais e Estadual de Economia Popular Solidária:
- 16 feiras: R$ 480.000,00
 Pontos de Comércio de Economia Popular Solidária:
- Aquisição de equipamentos: R$ 572.500,00

 Capacitação e assessoramento de negócios a mulheres e jovens negros:
- Realização de seminários e oficinas: R$ 358.500,00

Programa 039 – Políticas de Trabalho e Emprego
• Resultados pretendidos:

Ação 4434 – Acesso ao trabalho e à renda
- Ampliar a capacidade de geração de renda das famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade
social nas regiões do Mucuri, Norte e Jequitinhonha, de modo que seja possível reduzir os percentuais
de baixa renda no Cadastro Único (CADÚNICO).
1. Fomentar à produção em grupos auto gestionários e autossustentáveis para a geração de trabalho e
renda.
2. Realizar assessoramento técnico para a produção, preferencialmente em grupos, com base em
setores estratégicos para fortalecer as cadeias produtivas locais e regionais.
3. Promover a inserção dos grupos nas dinâmicas de comercialização locais e regionais.
4. Ofertar qualificações profissionais com composição flexível, alinhadas às realidades locais, para
atender a necessidades e públicos diversos.
 Atender 11 mil pessoas vulneráveis com intervenções de geração de renda nos municípios
prioritários do projeto até 2022.

Programa 039 – Políticas de Trabalho e Emprego
Índice Mineiro de Vulnerabilidade (IMV): índice sintético para mensuração da situação de
vulnerabilidade das famílias de Minas Gerais cadastradas no CadÚnico.

Faixas de desenvolvimento humano

Minas Gerais

●

Muito Alto

0,800 - 1,000

2

●

Alto

0,700 - 0,799

226

●

Médio

0,600 - 0,699

552

●

Baixo

0,500 - 0,599

73

●

Muito Baixo

0,000 - 0,499

0
853 Municípios

Tema: Qualificação Profissional
Unidade Orçamentária: 1481 - Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social

Belo Horizonte, 25/10/2019

Unidade responsável: 1481 – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social
Programa: 089 – Rede de Desenvolvimento da Educação Profissional
Ação: 1012 – Qualificação Profissional

Programa 089 - Rede de
Desenvolvimento da Educação
Profissional

• Reestruturação do governo, com a atribuição
do planejamento da política de EP na
SEDESE;
• Papel central na coordenação
da política de qualificação;
• Parceria com a SEDE para
articulação com o
setor produtivo;

Ação 1012:

Qualificação Profissional

Ação 4213:
Educ. Profissional, Técnica de Nível
Médio e Qualif. Profissional

Ação 1048:

Formação 4.0

Unidade responsável: 1481 – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social
Programa: 089 – Rede de Desenvolvimento da Educação Profissional
Ação: 1012 – Qualificação Profissional

Resultados pretendidos:
potencializar a empregabilidade dos cidadãos, com foco naqueles em situação de
vulnerabilidade social, a partir da oferta de cursos de qualificação profissional,
visando contribuir para a autonomia dos indivíduos por meio da geração de
oportunidades de trabalho, emprego e renda.
Como alcançar?

Consolidação das bases
Mapeamento de
Identificação de cursos de
de dados do mercado ocupações com maior qualificação profissional
de trabalho
projeção de admissões
correlatos

Alinhamento da oferta de cursos
à demanda identificada e
aproximação com setores
produtivos

Repactuação de recursos do Pronatec com o Governo Federal:
condicionantes

Unidade responsável: 1481 – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social
Programa: 089 – Rede de Desenvolvimento da Educação Profissional
Ação: 1012 – Qualificação Profissional

Projeto Emprega Minas
1) Mapeamento de investimentos previstos, tanto de novos empreendimentos quanto daqueles em
expansão;

2) Abertura de diálogo junto aos setores produtivos para compreender as demandas por mão de
obra decorrentes dos investimentos previstos;
3) Contato com as Prefeituras Municipais envolvidas, bem como com a unidade do SINE ao qual o
município está vinculado, para alinhamento institucional e mobilização de cidadãos interessados;

4) Alinhamento da oferta de cursos de qualificação profissional às demandas identificadas do
mercado de trabalho, em relação à localidade e área de atuação.

Unidade responsável: 1481 – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social
Programa: 089 – Rede de Desenvolvimento da Educação Profissional
Ação: 1012 – Qualificação Profissional

Projeto Emprega Minas

R$2,5M

12 cursos/ano
Totalizando 48 cursos em 04 anos;

Investimento aproximado no período
de 04 anos, cerca de R$ 630 mil/ano;

960 cidadãos
Diretamente beneficiados em 04 anos;

Tema: Qualificação Profissional
Unidade Orçamentária: 2281 - Fundação de Educação para
o Trabalho de Minas Gerais

Belo Horizonte, 25/10/2019

Programa 089 – Rede de Desenvolvimento da Educação Profissional
Ação: 4213 – Educação Profissional Técnica de Nível Médio e Qualificação Profissional
Unidade orçamentária responsável pelo programa: Fundação de Educação para o Trabalho de Minas
Gerais
Ano

Modalidade

Tipo

Meta
física

Meta
financeira

2020

Técnico de Nível
Médio

Análises Clínicas, Enfermagem, Eletrônica, Informática - 375
EAD, Multimídia, Segurança do Trabalho – presencial e
EAD, Sistema de Transmissão

4.445.000

2020

Cursos Livres FIC

Programador Web, Editor de Projeto Visual Gráfico, 2.280
Desenvolvedor de Aplicativos para Mídias Sociais, Micro
Empreendedor Individua, Libras EAD, Agente de Recepção
e reservas em meios de hospedagem EAD, Marketing
Digital, Assistente Administrativo, Assistente de Recursos
Humanos EAD

400.000

2021

Técnico de Nível
Médio

Análises Clínicas, Enfermagem, Eletrônica, Informática - 350
EAD, Multimídia, Segurança do Trabalho – presencial e
EAD, Sistema de Transmissão

4.070.000

2021

Cursos Livres FIC

Agente Cultural, Agente de Recepção e reservas em meios 2.305
de
hospedagem
EAD,
Almoxarife,
Assistente
Administrativo, Financeiro EAD, Logística EAD, Assistente
de Recursos Humanos EAD, Microempreendedor
Individual, Operador de Caixa, De supermercado, De
Telemarketing, Programador WEB, Vendedor.

386.000

