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Informar sobre as novas vagas do Programa de Auxílio
Desemprego em Sorocaba.

CONSIDERANDO que por meio da Secretaria de Desenvolvimento

Econômico, o Governo do Estado conduz o Programa Emergencial de AuxílioDesemprego, criado em junho de 1999 e conhecido como Frente de Trabalho. A
iniciativa proporciona qualificação profissional e renda para cidadãos desempregados e
em situação de alta vulnerabilidade social. Isso ocorre com atividades como limpeza,
conservação e manutenção de órgãos públicos estaduais e municipais. O bolsista da
Frente de Trabalho permanece no programa por até nove meses, com jornada de
atividades de até seis horas diárias, quatro dias por semana. No quinto dia, ele faz um
curso de qualificação profissional ou alfabetização. Conforme informações divulgadas
no site do Governo do Estado de São Paulo

[littpliwww.saopaulo.sp.gov.brálltimas-noticias/frente-de-trabalho -

p_worciona-qualificacao-profissional-e-renda-cm-su];

CONSIDERANDO que foi noticiado pelo site oficial do município em
07 de outubro de 2019 a abertura de 25 vagas para o programa de auxílio desemprego
na Uniten

[https://nencia.sorocaba.sp.gov.hr/uniten-abre-25-vago-para-propama-de-auxilio-desemprego/],

conforme segue

reportagem abaixo:
Em parceria com o governo do Estado de São Paulo, a
Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de
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Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e
Renda (Sedetter), abre na próxima quarta-feira (09),
das 9h às 17h, as inscrições para o preenchimento de
25 vagas no Programa Emergencial de Auxilio
Desemprego.
Com o objetivo de proporcionar ocupação,
qualificação e renda à parte da população em situação
de desemprego, os candidatos devem estar
desempregados há pelo menos um ano, ter no mínimo
dois anos de residência em Sorocaba, além de atender
alguns outros critérios: Ser mulher e sustentar a
família, estar desempregado por mais tempo e ter mais
idade.
Para se inscrever, os interessados devem se dirigir à
sede da Universidade do Trabalhador Empreendedor e
Negócios (Uniten), com os seguintes documentos
originais: RG, CPF, Carteira de trabalho e
comprovante de endereço atualizado.
O programa estadual oferece os seguintes benefícios:
Bolsa auxílio-desemprego no valor de R$210,00, cesta
básica no valor de R$86,00 e curso de qualificação
profissional. O programa que não possui vínculo
empregatício terá duração de seis meses, prorrogáveis
por mais três, e conta com carga horária semanal de
quatro dias, podendo ser distribuídas de segunda à
sexta-feira, com período de seis horas, compreendidas
entre 8h às 17h.
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CONSIDERANDO que, após essa chamada em 2019, foi anunciada
uma nova oportunidade ao município desse programa estadual, com 20 novas vagas,
conforme reportagem no site oficial do município

[ligai/nig ias.sorocaba saias:111'in i len-abre-20-vagas-aga-

mgignin-emergocial-de-auxil io-desengregnA

Em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, a
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e
Turismo (Sedettur), através da Universidade do
Trabalhador, Empreendedor e Negócios
nos dias 19, 20 e 21 de agosto as inscrições para o
preenchimento de 20 vagas no Programa Emergencial
de Auxílio Desemprego. Conforme critério estadual, a
inscrição para o programa de qualificação e renda
destinado às pessoas em situação de desemprego será
presencial e acontece das 9h às 16h na sede da Uniten.
Visando evitar aglomeração em virtude da pandemia do
novo coronavírus, na quarta-feira (19), devem
comparecer os candidatos com letras iniciais de A a 1
Na quinta-feira (20), aqueles cujas iniciais são K a R. Já
na sexta-feira (21), candidatos com iniciais de S a Z. De
acordo com a Sedettur, as inscrições presenciais
respeitarão todas as regras de distanciamento social,
com espaço delimitado e o preenchimento da ficha de
inscricão pelo próprio candidato, além do limite máximo
de até 100 inscritos por dia.
Os candidatos devem comparecer com os originais e
cópias simples dos seguintes documentos: CPF, RG,
carteira de trabalho e comprovante de endereço
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atualizado e também os comprovantes de residência na
cidade por no mínimo dois anos através de comprovação
eleitoral e desemprego por mais de um ano. Para o
preenchimento das vagas, o órgão estadual avaliará
alguns outros critérios, como: ser maior de idade e
arrimo de família; ser mulher e arrimo de família; tempo
maior de desemprego; mais idade. Além disso, será
permitida apenas a inscrição de um beneficiário por
núcleo familiar e o interessado não pode ser aposentado
ou estar recebendo seguro desemprego.

CONSIDERANDO que este Vereador já havia alertado sobre programas
de empregabilidade com o apoio do Governo do Estado de São Paulo, a exemplo do
Programa Meu Emprego, citado no requerimento 1518/2019, e também do Programa
Progredir, de âmbito federal, referenciado no requerimento 1652/2019. Ambos com
motivações semelhantes, de aproximar Sorocaba de iniciativas promovidas em prol do
mercado de trabalho;

CONSIDERANDO que este Vereador já apresentou requerimento sobre
o tema, numeração 2173/2019, em que questionou a quantidade de inscritos, critérios de
avaliação, entre outros pontos, conforme ilustram respostas abaixo:

R: Foram inscritas 209 (Duzentas e nove) pessoas, os candidatos irão passar
por uma triagem realizada pela Coordenadoria Políticas de Emprego e Renda.

CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA
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4. Existe previsão para quando os selecionados iniciarão essa primeira
turma e receberão a bolsa -auxilio do Programa Emergencial de Auxilio
Desemprego? Se sim, favor enviar a data e local em que a capacitação
ocorrerá e quando o programa terá inicio de fato. Se não houver previsão,
favor explicar o motivo.
R: Caberá a Secretaria de Desenvolvimento Econõmico de São Paulo, através
da Coordenadoria Políticas de Emprego e Renda;

- A convocação dos bolsistas
- O pagamento da bolsa auxilio

- O seguro de aodentes pessoais
- O fornecimento de condições para o deslocamento do bolsista guando
necessárias.
As condições de deslocamento serão objeto de análise em conjunto com a
entidade beneficiaria do Programa Emergencial de Auxílio Desemprego — PEAD.

CONSIDERANDO que este Vereador tem a empregabilidade como um
de seus eixos de mandato e assim objetiva acompanhar o desenvolvimento do Programa
Emergencial de Auxílio Desemprego, inclusive para auxiliar na divulgação dos
trabalhos;
REQUEIRO à Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiada a Excelentíssima
Senhora Prefeita Municipal, solicitando nos informar o que segue:

1)

Com a adesão do Programa em 2019, quando foram abertas 25

vagas, qual a responsabilidade do município no acompanhamento dos inscritos
contemplados dessa "primeira turma"?

1.1

As 25 vagas, nessa primeira turma, estão preenchidas?

1.2

Quando o pagamento da bolsa teve início, sabendo que ele

Existiu desistência?
tem prazo de 6 meses, seri( lo prorrogável? Quantas "parcelas" da bolsa já foram pagas?
1.3

Qual tipo de capacitação foi ofertada aos bolsistas? Essa

capacitação já teve início?
1.4
local e em qual período?

Quais atividades esses bolsistas estão realizando, em que

gry
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2)

O município é considerado entidade beneficiária das ações do

Programa, conforme descritos detalhados enviado em resposta ao requerimento
anterior?
2.1 Como é feito o acompanhamento das atividades de apoio

realizadas, bem como dias e horários, sendo que é ação de responsabilidade da entidade
beneficiária?
2.2 Quem são, em Sorocaba, os coordenadores (exclusivamente

servidores públicos) responsáveis pela orientação, acompanhamento e gestão dos
bolsistas — conforme descrito no detalhamento do PEAD?
2.3 Como são indicadas as atividades realizadas pelos bolsistas?

3)

Qual a entidade qualificadora, em Sorocaba, para a realização da

capacitação inclusa no Programa?
3.1 Quais capacitações foram disponibilizadas para a primeira

turma (chamamento 2019) e quais capacitações serão disponibilizadas para a nova
turma (chamamento 2020)?
3.2 Essa qualificadora é responsável pelo fornecimento de lanche

aos bolsistas?
4)

Existe previsão para quando os selecionados dessa "segunda

chamada" iniciarão suas atividades e receberão a bolsa-auxílio do Programa
Emergencial de Auxilio Desemprego?

5)

A fim de esclarecimento do critério de inscrição, sabendo dos

pontos considerados, os bolsistas que contemplam os itens dos critérios configurados na
imagem passam por sorteio, entrevista ou ordem de inscrição para serem contemplados?
Esses pontos (1 a 4) estão em escala de importância/preferência?

5.1 Item PCD adentra em algum critério de preferência desse

programa?
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- Os candidatos inscritos no programa, com o mínimo um ano de desemprego e
residência minima de 2 (dois) anos no Estado de São Paulo , foram seledonados

segundo os seguintes critérios :
1)
2)
3)
4)

Aqueles com maiores encargos familiares
Mulheres arrimo de familia
Maior tempo de desemprego
Mais idade

6)

Considerando que munícipes questionaram este Vereador sobre a

falta da inscrição on-line, qual a justificativa, em meio à pandemia, para que essa
modalidade de inscrição não tenha sido aplicada como possibilidade?
Por fim, REQUEIRO, que a resposta do presente requerimento seja feita
de forma detalhada (relacionando resposta com o número da pergunta), encaminhada
dentro do prazo legal, nos termos do § 1° do art. 34 da Lei Orgânica do Município e dos
§§ 2° e 3° do art. 104 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Sorocaba,
devidamente acompanhada dos documentos oficiais das secretarias e departamentos.

ala das Sessões, 28 de agosto de 2020.
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