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CARRETAS DO
CONHECIMENTO

DIA D - PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA

Programa Carretas do
Conhecimento forma 1,1 mil
alunos. O programa conta
com unidades móveis que
oferecem qualificação
profissional gratuita.

Agência do Trabalhador atende
mais de mil pessoas com
deficiência em Curitiba. Além da
capital, também participaram
Agências de mais 107 municípios
do Paraná.

Reunião com municípios do
litoral paranaense discutiu
ações de empregabilidade na
temporada e após, com foco
na otimização do estado do
Paraná.

Agência do Trabalhador
atende mais de mil pessoas
com deficiência em Curitiba.
Além da capital, também
participaram Agências de
mais 107 municípios do
Paraná ligadas à Secretaria
de Estado da Justiça,
Família e Trabalho. 

A ação fez parte do Dia D de
atendimento à pessoa com
deficiência, com vistas à 

inclusão no mercado de
trabalho. 

As empresas disponibilizaram
nas próprias agências um
agente de Recursos Humanos
para realizar o processo seletivo
de candidatos para as vagas,
especificamente para as
pessoas com deficiência.

Incentivando e movimentando 
essa população vulnerável.
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PROGRAMA CARRETAS DO CONHECIMENTO
FORMA 1,1 MIL ALUNOS

PALESTRA  SOBRE
O MERCADO DE
TRABALHO

A Secretaria de Estado
da Justiça, Família e
Trabalho vai oferecer
palestras gratuitas de
empregabilidade. O
objetivo é preparar os

candidatos para um
melhor desempenho no
processo seletivo e
aprimorar a todo o
processo de qualificação
profissional para o
mercado de trabalho e
assim estimular a
competição e a geração
de emprego no Paraná.

EMPREGA MAIS
LITORAL

Unidade itinerante vai percorrer em
novembro os municípios de
Matinhos, Pontal do Paraná,
Guaratuba, Morretes, Antonina e
Paranaguá. Objetivo é formar
parcerias com empresas e ampliar
vagas para temporários.

Buscando uma otimização e
impulso na geração de emprego e
renda para o litoral paranaense. 

O programa Carretas
do Conhecimento,
parceria do Governo
do Paraná, Volkswagen
e Senai alcança à
marca de 1,1 mil
alunos formados.

O programa lançado
neste ano oferece
cursos gratuitos de
qualificação
profissional com oito
unidades móveis que
percorrem todas as
regiões do Paraná.

Cada uma oferece um
curso e permanece
um mês em cada
município.

Em novembro, as
Carretas do
Conhecimento
chegam aos
municípios de
Engenheiro Beltrão
(Confecção); Morretes
(Mecânica
Automotiva); Santa Fé
(Mecânica Industrial
Básica);

Vitorino (Panificação); Ouro Verde do Oeste
(Elétrica Automotiva) e Cruzeiro do Oeste
(Instalações Elétricas).Os interessados devem
procurar as prefeituras do município onde a
Unidade Móvel estará instalada. Em Curitiba, a
população pode entrar em contato por meio da
Agência do Trabalhador.
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INTEGRAÇÃO DA
AGÊNCIA DE PONTA
GROSSA COM O ESTADO

O Departamento do Trabalho da
Secretária de Estado da Justiça,
Família e Trabalho realizou uma
reunião com o Secretário do
Trabalho de Ponta Grossa, José
Loureiro, para a integração da
Agência do Trabalhador da cidade
com o estado do Paraná.

Além disso, foi realizada
uma reunião com as a
Agências do
Trabalhador da região
dos Campos Gerais,
executada na cidade de
Ponta Grossa,
interiorizando as ações
do Governo do Estado
do Paraná.

Ponta Grossa foi a sede
do Executivo Estadual. A
instalação do governo no
principal polo dos
Campos Gerais do Paraná
ocorreu na quarta-feira
(23), às 9 horas, na sede
da prefeitura. Durante toda
a quarta e quinta-feira (23
e 24), o governador Carlos

Massa Ratinho Junior, o vice-governador
Darci Piana, secretários de Estado e
diretores de empresas e autarquias
despacharão do Centro de Eventos e do
Centro Agropecuário Ayrton Berger. Além
de atendimentos à população, a ocorreram
reuniões com lideranças do Conselho da
Cidade, reunião de secretariado,
inaugurações e encontros com prefeitos e
lideranças dos Campos Gerais.

PARANÁ ABRE MAIS DE 59 MIL
NOVAS VAGAS DE EMPREGO NO
ANO DE 2019
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O Paraná criou 59.295
vagas formais de
emprego entre janeiro e
setembro de 2019, de
acordo com
levantamento do
Cadastro Geral de
Empregados e
Desempregados (Caged)
divulgado na quinta-feira
(17/10). O Estado está
entre os que mais
geraram oportunidades
de trabalho no País neste
ano, junto com São
Paulo, Minas Gerais e
Santa Catarina. Houve
crescimento de 2,28% no
número de vagas abertas
no mercado paranaense
em relação ao mesmo
período de 2018.

Em setembro, o Paraná
registrou 9.218 novas
vagas. Com ajuste
sazonal, também nesse
índice o Estado registrou
crescimento em relação
ao mesmo mês do ano
passado e em relação a
agosto deste ano, que
teve 8.726 contratações.
O principal
impulsionador do
emprego no Estado no
ano foi o setor de
serviços, com saldo de
36.343 novos empregos,
crescimento de 3,5% em
relação ao mesmo
período de 2018 – em
setembro deste ano
foram 4.341
contratações.

A construção civil também indica sinais de
plena retomada com crescimento de 8,21% no
ano, o que representa 9.883 novas vagas.
Estes números se destacam ainda mais nas
expectativas futuras de fim de ano, onde o
estado paranaense com esse saldo acumulado
de 2019 (59.295 empregos gerados) já
ultrapassou o montante total de empregos
criados nos doze meses de 2018 (41.391
empregos gerados). Além do mais, a região
metropolitana de Curitiba foi a terceira que
mais empregou no país com um saldo de
29.043 novos empregos, ficando atrás apenas
de Belo Horizonte (37.144 novos empregos) e
São Paulo (109.055 novos empregos). 
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CURSOS DE
QUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL - CIEE

A Secretaria de Estado da Justiça, Família
e Trabalho, em parceria com o Centro
Integrado Empresa-Escola do Paraná
(CIEE/PR), esta promovendo cursos de
capacitação pessoal e profissional para as
famílias em vulnerabilidade social no
Paraná. Os cursos fazem parte da grade
oferecida pelo CIEE/PR e serão 

ofertados de forma gratuita,
inicialmente para 32
municípios. Os
cursos ofertados são:
Relações intrapessoais e
interpessoais no mundo do
trabalho; Procedimentos
para estocagem de
produtos e classificação;
Procedimentos para
exposição de mercadorias,

entrada e saída de
produtos; Demonstração de
funcionamento de produtos
e mercadorias. São 32
municípios do Estado, com
a previsão de execução do
projeto acontecerá até
março de 2020. O Projeto
atingirá os seguintes
Municípios do Paraná:
Antônio Olinto, Bela Vista

do Paraíso, Castro, Cianorte, Curitiba,
Engenheiro Beltrão, Fazenda Rio Grande,
Francisco Alves, Japurá, Juranda, Lindoeste,
Lobato, Mariópolis, Maripá, Matelândia,
Medianeira, Munhoz de Melo, Nova Aliança do
Ivaí, Nova América da Colina, Nova Esperança,
Nova Londrina, Paraíso do Norte, Porto Rico,
Santana do Itararé, São José da Boa Vista, São
José das Palmeiras, São Miguel do Iguaçu, São
Tomé, Sertaneja, Tamarana, Uniflor e Virmond.
Assim, levando a qualificação Paraná a dentro.

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES NO
ANO DE 2019
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O Departamento do
Trabalho e Estímulo à
Geração de Renda da
Secretária de Estado da
Justiça, Família e
Trabalho, através da
Rede de 216 Agências
do Trabalhador, obteve
até setembro de 2019 os
resultados de 116.446
vagas abertas, sendo o
mês de setembro o de
maior oferta (9.926
vagas abertas). Além de,
1.503 vagas abertas
exclusivamente para a
pessoa com deficiência;
3.686 vagas abertas
exclusivamente para o
jovem aprendiz; 134.308
trabalhadores inscritos; 

455.289 trabalhadores
encaminhados às vagas
de empregos (455.289); e
76.125 trabalhadores
efetivamente colocados no
mercado de trabalho.Em
2019 (período de janeiro a
setembro), a Rede
Estadual de atendimento
ao trabalhador habilitou ao
benefício Seguro-
Desemprego, 277.283
requerentes do benefício,
que acessaram as
modalidades: Formal,
Bolsa Qualificação
Profissional e Empregado
Doméstico. Dessa forma, a
Rede SINE/PR foi
responsável por 80% das
habilitações do Estado.

Além do mais, as perspectivas para o ano de 2020
são muito positivas onde será instituído por Lei o
Programa Cartão Futuro no Estado do Paraná que
visa fomentar a inserção no mercado de trabalho de
jovens aprendizes, em especial
aqueles em situação de maior vulnerabilidade,
proporcionando formação técnica, profissional e
remuneração mensal. Atenderá jovens entre 14 e 24
anos, priorizando, inicialmente, a contratação de 20
mil jovens com faixa etária de 14 a 18 anos;
Terceirização do serviço prestado pela Agência do
Trabalhador Central de Curitiba, mantendo o bom
funcionamento do atendimento ao trabalhador na
Capital do Estado; entre outros projetos destinados
a sociedade paranaense.
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LOJAS MM VÃO CONTRATAR COM APOIO DE
AGÊNCIAS DO TRABALHADOR

FOZ APRESENTA
AO ESTADO O
GOVERNO 5.0
O Governo do Estado
reuniu nesta quinta e sexta-
feira (31 e 01), em Foz do
Iguaçu, na região Oeste,
prefeitos, vereadores,
secretários, técnicos das
administrações

municipais e lideranças para o
encontro de capacitação
Governo 5.0. Evento com o
governador Ratinho Junior
busca discutir mudanças na
administração pública, dentro
do conceito “Novo Pensar.
Novo Fazer”, programa que
orienta a prática inovadora nos
serviços públicos do Estado.

VAGAS PARA MIGRANTES
E REFUGIADOS

O Centro de Informação para
Migrantes Refugiados e Apátridas do
Paraná e o Departamento do Trabalho
e Estimulo à Geração de Renda, da
Secretaria da Justiça, Família e
Trabalho do Governo do Paraná,
divulgam a oferta, nesta quinta e
sexta-feira (7 e 8), de 62 vagas de
emprego para migrantes e refugiados
estabelecidos em Curitiba.

Parceria da
empresa é com a
Secretaria da
Justiça, Família e
Trabalho. O
empresário dono
do empreendimento
informou que no
ano que vem será
aberta nova
unidade em Ponta
Grossa, para gerar
cerca de mil
empregos. A
Secretaria da
Justiça, Família e
Trabalho e a Lojas

MM ajustaram
parcerias na área
de emprego e
renda. Nesta terça-
feira (5), o
secretário Ney
Leprevost recebeu
o empresário
Marcio Pauliki
para tratar do
assunto. O
empresário
informou que a
MM, em parceria
com a Havan,
abrirá uma mega
loja Mercado

Móveis em Ponta Grossa, no ano que vem.
Serão ofertadas em torno de mil novas vagas
de empregos diretos e indiretos, a serem
intermediados pela Agência do Trabalhador de
Ponta Grossa.
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Palácio das Aráucarias | Rua Jacy Loureiro Campos, s/n | Centro Cívico | 80530-915 | Curitiba/PR

Governador do Estado

Secretário Estadual da Justiça, Família e Trabalho

Diretoria de Justiça, Cidadania e Trabalho

Chefe do Departamento do Trabalho e Estímulo à Geração de Renda

Coordenação de Gestão da Rede de Atendimento ao Trabalhador
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Observatório do Trabalho do Paraná


