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Objetiva promover ações de articulação, mobilização e 

encaminhamento de pessoas em situação de 

vulnerabilidade e ou risco social para garantia do direito de 

cidadania, a inclusão ao mundo do trabalho, por meio do 

acesso a cursos de qualificação e formação profissional, 

ações de inclusão produtiva e serviços de intermediação de 

mão de obra. 

ACESSUAS TRABALHO 



ACESSUAS TRABALHO 

Como consultar Termo de Adesão Municipal  

 

 

• Resolução CNAS nº 33/2011 Define a promoção da integração ao 

mundo do trabalho; 

• Resolução CIT nº 5/2012 Pactua metas e os critérios de partilha do 

Cofinanciamento Federal; 

• Resolução CNAS nº13/2012 Define critérios de partilha do 

Cofinanciamento Federal em 2012; 

• Resolução CNAS nº 18/2012 Institui o Programa Acessuas Trabalho; 

Normativas 



Como consultar Termo de Adesão Municipal  

 
• Portaria  MDS nº 143/2012 Dispõe sobre o Programa Nacional de 

Acesso ao Mundo do Trabalho – ACESSUAS-TRABALHO; 

•Resolução CIT Nº 02/2013 Pactua metas e os critérios de partilha  

Cofinanciamento Federal; 

• Resolução CNAS nº 5/2013 Define metas e os critérios de partilha 

para o Cofinanciamento Federal; 

Normativas 

ACESSUAS TRABALHO 



Como consultar Termo de Adesão Municipal  

 

Fazer a adesão ao Programa; 

 

 Realizar o planejamento das ações do Programa, definição das 

ações a serem executadas; 

 Garantir a execução das atividades do Programa; 

 Monitorar o cumprimento das metas pactuadas; 

 Gerenciar os recursos do Programa; 

 Realizar a prestação de contas junto ao FNAS; e 

 Prestar informações ao MDS. 

ACESSUAS TRABALHO 



Como consultar Termo de Adesão Municipal  

 

 
  
 

MOBILIZAÇÃO 

ENCAMINHAMENTO 

ACOMPANHAMENTO 
 DA TRAJETÓRIA 

ACESSUAS TRABALHO 



Como consultar Termo de Adesão Municipal  

 

 
 
  
 

ACESSUAS TRABALHO 



ACESSUAS TRABALHO 

• Famílias e indivíduos com perfil do Plano Brasil Sem Miséria; 

• Pessoas com deficiência beneficiárias do BPC; 

• Pessoas inscritas no CADÚNICO; 

• Beneficiários do Programa Bolsa Família 

• Jovens egressos do serviço de convivência para jovens  

• Egressos do sistema socioeducativo; 

• Famílias com presença de situação de trabalho infantil; 

Público alvo: 



ACESSUAS TRABALHO 

• População em Situação de Rua; 

• Famílias com crianças em situação de acolhimento provisório; 

• Adolescentes e jovens egressos do serviço de acolhimento; 

• Indivíduos e famílias moradoras em territórios de risco em 

decorrência do tráfico de drogas; 

• Indivíduos egressos do sistema penal; 

• Pessoas retiradas do trabalho escravo;  

• Mulheres vítimas de violência; 

• entre outros, para atender especificidades territoriais.  

Público alvo: 



ACESSUAS TRABALHO 

Articulação com  
políticas públicas 



ACESSUAS TRABALHO 

Articulação entre a equipe do CRAS/PAIF e a do ACESSUAS 

TRABALHO é importante para facilitar que, uma vez identificado 

pelos técnicos do CRAS a necessidade de inserção de um usuário 

ao mercado de trabalho, o técnico possa orientar sobre as 

opções existentes no território e, assim, encaminhá-lo ao 

ACESSUAS TRABALHO; 

Articulação com CRAS / PAIF 



Como consultar Termo de Adesão Municipal 

 

 

 
Coordenação Estadual de Renda de Cidadania 

 
rendadecidadania@seds.pr.gov.br 

 
41 – 32102430 

 
odelitahmilanese@seds.pr.gov.br 

Obrigada!!! 


