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Mercado de Trabalho – Estado de São Paulo

➢Nos últimos doze meses (Maio de 2017 a Maio de 2018), os dados do
CAGED indicaram que os setores que apresentaram saldo positivo na
geração de empregos formais na região são: Serviços (86.223 postos),
Comércio (21.702 postos) e indústria de transformação (1.636 postos)

➢As ocupações com maiores saldos no mesmo período foram: Alimentador
de linha de produção (34.756 postos); faxineiro (18.712 postos); auxiliar de
escritório (13.413 postos); operador de telemarketing (9.810 postos),
embalador a mão (8.847 postos)



Mercado de Trabalho – Presença de
imigrantes

CBO Ocupação 2002 2016

1MÉDICO CLÍNICO 1.438

2FAXINEIRO 1.362

3ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 1.196

4COSTUREIRO NA CONFECCAO EM SERIE 1.181

5GERENTE ADMINISTRATIVO 1.180

6SERVENTE DE OBRAS 1.170

7VENDEDOR DE COMERCIO VAREJISTA 1.090

8AUXILIAR DE ESCRITORIO, EM GERAL 1.088

9ALIMENTADOR DE LINHA DE PRODUCAO 995

10ADMINISTRADOR 634



Mercado de Trabalho – São Paulo Capital

➢Nos últimos doze meses (Maio de 2017 a Maio de 2018), os dados do
CAGED indicaram que os setores que apresentaram saldo positivo na
geração de empregos formais na região são: Serviços (41.479 postos) e
Comércio (5.148 postos).

➢As ocupações com maiores saldos no mesmo período foram: Faxineiro
(11.093 postos); auxiliar no serviços de alimentação (4.157 postos); operador
de telemarketing (4.027 postos), auxiliar de escritório (3.526postos);
atendente de lojas e mercados (3.010 postos)



Mercado de Trabalho – Presença de
imigrantes - São Paulo Capital

CBO Ocupação 2002 2016

1COSTUREIRO NA CONFECCAO EM SERIE 1.048

2MÉDICO CLÍNICO 842

3GERENTE ADMINISTRATIVO 792

4ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 764

5FAXINEIRO 728

6AUXILIAR DE ESCRITORIO, EM GERAL 630

7SERVENTE DE OBRAS 625

8VENDEDOR DE COMERCIO VAREJISTA 580

9COSTUREIRO, A  MAQUINA  NA CONFECCAO EM SERIE 445

10ADMINISTRADOR 433



Sistema Nacional de Empreg0 - SINE

A intermediação de mão de obra no âmbito do SINE busca reduzir assimetria de
informação existente entre os trabalhadores que ofertam trabalho e os
empregadores que buscam mão de obra.

Vantagens do Sistema Público de Emprego

• Ausência de custo;

• Centralização de um grande banco de dados;

• Sistema operacional robusto

Sistema Público de Emprego – especificidades de imigrantes

• Imigrantes que recorrem ao serviço público de emprego tendem a ter experiência profissional
relevante para a área de atuação

• Vantagem de falar uma língua estrangeira;

• Menor índice de rotatividade –mais aderência ao posto de trabalho;

• Maior mobilidade no território nacional.



Sistema Nacional de Empreg0 - SINE

A execução das ações no âmbito do Sine ocorre mediante a celebração de
Convênios Plurianuais do SINE (CPSINE).

Destaque para o convênio com o governo do Estado de São Paulo que, por sua vez,
realiza parcerias com os municípios para instação dos PATs (Postos de
Atendimento ao Trabalhador)

O Portal Emprega Brasil é o sistema informático utilizado para a operacionalização
dos serviços oferecidos pelo SINE

Formas de acesso aos serviços oferecidos pelo SINE: presencial ou web/app mobile 



SINE –Atendimento Presencial 

Principais Serviços Oferecidos  pelo SINE para o Empregador:

➢Cadastro ou atualização cadastral do empregador; 

➢Cadastro de vagas ( no SINE ou visita de atendente ao 
empregador); 

➢Convocação de trabalhadores para entrevistas; 

➢Pré-seleção  de trabalhadores antes de encaminharem para o 
trabalhador. 

É importante o empregador retorno a carta de encaminhamento 
para o SINE local 



SINE –Atendimento Presencial 

Postos de Atendimento ao Trabalhador: 9 postos de atendimento na Capital e espalhados 
por todo o Estado – tem setor de captação de vagas para recebimento de empresários.

Call Center Central – atende o Estado de São Paulo inteiro (11) 3111-310

Auditório para a realização de processos seletivos: Rua Boa Vista, 170, Centro,São Paulo - SP

Contato direto com vistas a ação para contratação de imigrantes:  Centro de Integração e 
Cidadania do Imigrante (11)3115-2048 R. Barra Funda, 1020 - Barra Funda, São Paulo - Sp



SINE - Serviços On line

• Aplicativo SINE Fácil – Módulo 
Empregador 

https://play.google.com/store/apps/detail
s?id=br.gov.dataprev.sinefacil.empregador

• Portal Emprega Brasil 

https://empregabrasil.mte.gov.br/

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.dataprev.sinefacil.empregador


Portal Emprega Brasil 
Objetivo: atualizar o antigo Portal Mais Emprego tornando as políticas públicas de
emprego ainda mais próximas do cidadão, modernizando os serviços disponibilizados
nos Postos de Atendimento do SINE e proporcionando maior agilidade,
independência e transparência, por meio da web.

Principais Serviços: 

Trabalhador: Pesquisar vagas de emprego no SINE, cadastramento e atualização
cadastral no SINE, agendar entrevista de emprego; consulta ao requerimento do
seguro-desemprego; informações sobre o Abono Salarial; consultar CBO.

Empregador: enviar requerimento do seguro-desemprego; disponibilizar vagas de
emprego no SINE; enviar declaração CAGED; solicitação de adesão ao PSE; verificar
currículo de trabalhador.

https://empregabrasil.mte.gov.br/



SINE Fácil 
É um aplicativo móbile que disponibiliza aos
empregadores os serviços de intermediação de mão de
obra oferecidos pela Rede SINE:

✓Cadastrar Vaga;

✓ Selecionar Candidatos;

✓Agendar Entrevistas;

✓ Pesquisar Currículos;

✓Informar o Resultado do Processo seletivo

Ao confirmar o cadastro, o Empregador é informado 
que a vaga será validada pelo Posto de 

Relacionamento da Rede SINE escolhido pela própria 
Empresa. 
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Como ter acesso ao aplicativo
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Como ter acesso ao aplicativo

• O acesso ao aplicativo é o mesmo do
Sistema IMO Web, ou seja, o número de
identificação da Empresa e a senha
cadastrada no pré-cadastro do Portal
Emprega Brasil ou recebida por e-mail.

• Para obter o acesso pelo aplicativo clique
em “Cadastre-se”, e preencha os dados.

• Em seguida, volte à tela inicial e informe
login e senha cadastrada.
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Cadastro Empregador

• Se o Empregador não possuir
cadastro na IMO, após realizar o
pré-cadastro e logar no aplicativo,
deve preencher o restante dos
dados;

• Os demais serviços só estarão
disponíveis, após o preenchimento
do cadastro.



Escola do Trabalhador

• A Escola do Trabalhador é uma das ações implementadas pelo Ministério do
Trabalho (MTb) visando a qualificação de milhares de trabalhadores
brasileiros e o combate ao desemprego. Por meio da Escola serão ofertados
cursos em doze eixos tecnológicos, respeitando as definições da
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO).

• Os cursos disponibilizados na Escola do Trabalhador são online, abertos à
sociedade, com acesso irrestrito, gratuito e sem necessidade de
escolaridade prévia. A certificação será realizada pela Universidade de
Brasília (UnB) como cursos de extensão.

http://escola.trabalho.gov.br/

http://escola.trabalho.gov.br/


CURSOS ESCOLA DO 
TRABALHADOR

1. Agenciamento de viagens
2. Criando um negócio de sucesso
3. Higiene na indústria de alimentos
4. Introdução ao Excel
5. Português Básico para o mundo do trabalho
6. Demonstrações contábeis e sua análise
7. Conhecendo o perfil do Agente Comunitário de 
Saúde e seu processo de trabalho 
8. Fundamentos e processos de gestão de Recursos 
Humano
9. Segurança da Informação
10. Edição e tratamento de imagens
11. Inglês aplicado ao mundo do trabalho
12. Cuidando de pessoas idosas

13. Comunicação Escrita para o Trabalho
14. Elaboração de folha de pagamento de empresas
15. Análise de investimentos
16. Espanhol Aplicado ao Mundo do Trabalho
17. Análise de Risco na Construção Civil
18. Empreendedorismo na pesca
19. Planejamento de negócios na pesca
20. Gestão da qualidade
21. Processos industriais



Ministério do Trabalho 
Secretária de Políticas Públicas

Obrigado!


