


Ações da SEDS/ CPCA / CEDCA –

Aprendizagem Profissional



� Campanha;

Ações Aprendizagem Profissional

� Seminários Regionais de Aprendizagem:
Desafios e Possibilidades no Cenário Social.

� Repasse de recursos;



CAMPANHA
Aprendiz Paranaense

http://www.aprendizparanaense.pr.gov.br/

Produção, exibição e distribuição de materiais, como vídeo publicitário

Deliberações n.º 64/2016 e 29/2017 – CEDCA/PR

Produção, exibição e distribuição de materiais, como vídeo publicitário
para TV aberta, spot de rádio, mídias para internet e rede social, mais de
1.000.000 (um milhão) de publicações como cartazes e
fôlderes, mobiliário urbano, além da criação e manutenção de um hotspot
exclusivo.



CAMPANHA APRENDIZ PARANAENSE

http://www.aprendizparanaense.pr.gov.br/ Vídeo





Seminários Regionais de Aprendizagem

� Com intuito de fomentar as ações de aprendizagem 
profissional nos municípios, entre os meses de abril e junho 
foram realizados 21 seminários regionais de aprendizagem 
profissional , abrangendo, com isso, as 22 regionais da SEDS.

� Parcerias para apoio e realização dos eventos;� Parcerias para apoio e realização dos eventos;

� Pluralidade de segmentos representados;

� Público-alvo atingido;

�Mais de 2.000 (dois mil) participantes;



Repasse de recursos

� Mais de R$ 19.000.000,00 alocados desde 2011.

� Fortalecimento de programas de Aprendizagem, no valor de 
R$ 6.000.000,00 (seis milhões) – Deliberação 52/2016 –
CEDCA/PR.CEDCA/PR.

� Fortalecimento de programas de Qualificação Profissional 
para adolescentes, no valor de R$ 6.000.000,00 (seis milhões) 
– Deliberação 81/2016 – CEDCA/PR

� Mais de 40% dos municípios do Estado já beneficiados.



Cenário e possibilidades da 
Aprendizagem no Paraná

Potencial de contratação e ocupação de aprendizes no Paraná.

O estudo levou em conta dados fornecidos 
pelo, MTE, CadÚnico e IGBE 2010, considerando fatores e 
indicadores como percentagem e quantidades de:indicadores como percentagem e quantidades de:

• Aprendizes contratados;
• Adolescentes com idade entre 14 e 18 anos no município;
• Quantidade de OSC, registradas no cadastro nacional de 
aprendizagem;
• estabelecimentos e funcionários no município;
• outros [...]



Cenário e possibilidades da 
Aprendizagem no Paraná
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Cenário e possibilidades da 
Aprendizagem no Paraná
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Cenário e possibilidades da 
Aprendizagem no Paraná
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Obrigado!

Alann B. M. C. Bento
Coordenação da Política da Criança e do Adolescente

Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social

Tel.: 3210-2439

Email: alann@seds.pr.gov.br

Obrigado!


