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II. ORIGEM DO 
SISTEMA NACIONAL 
DE EMPREGO
O Sistema Nacional de Emprego foi criado em 1975 como re-

sultado da ratificação, por parte do governo brasileiro, da Con-

venção nº 88, da Organização Internacional do Trabalho (OIT), 

que trata da organização dos serviços públicos de emprego. 

Atualmente, é um dos maiores serviços públicos de emprego 

do mundo e está sob a coordenação do Ministério do Trabalho 

e Previdência Social. Desde a sua implantação, o SINE se ex-

pandiu pelo Brasil e hoje existem mais de 1.500 unidades de 

atendimento presentes em aproximadamente 1.200 municípios. 
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São objetivos do SINE:

 ▪ Organizar um sistema de informações e 

pesquisas sobre o mercado de trabalho, 

capaz de subsidiar a execução da políti-

ca de emprego, em nível local, regional 

e nacional.

 ▪ Implantar serviços e unidades de atendi-

mento em todo o país, necessários à orga-

nização do mercado de trabalho.

 ▪ Identificar o trabalhador, por meio de Cartei-

ra de Trabalho e Previdência Social (CTPS). 

 ▪ Propiciar informação e orientação ao tra-

balhador quanto à escolha de emprego.

 ▪ Prestar informações aos empregadores 

sobre os recursos humanos disponíveis.

 ▪ Fornecer subsídios ao sistema educacional 

e ao sistema de formação de mão de obra 

para a elaboração de suas programações.

 ▪ Estabelecer condições para que o perfil dos 

trabalhadores (a oferta de mão de obra) 

atenda às necessidades do setor produtivo 

(a demanda de mão de obra). 

Em 1990, a Lei 7.998 regulamentou o Programa do Seguro-

Desemprego (PSD) e o Abono Salarial, além de instituir o 

Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). O PSD integra todas 

as ações de auxílio ao trabalhador desempregado. O cha-

mado tripé do Programa é constituído pela intermediação 

de mão de obra, qualificação profissional e pelo benefício 

do seguro-desemprego. 

Entre as atividades executadas atualmente pelos postos de 

atendimento do Sistema Nacional de Emprego, destacam-se:

 ▪ O atendimento e o encaminhamento de trabalhadores para 

entrevistas de emprego.

 ▪ A habilitação para o recebimento do seguro-desemprego.

 ▪ A orientação profissional e encaminhamento para a qualifi-

cação profissional.

 ▪ A emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social.

 ▪ Ações de fomento ao empreendedorismo e à economia so-

lidária e apoio ao trabalhador autônomo. 
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III. ORIENTAÇÕES 
GERAIS 
PARA O BOM 
ATENDIMENTO

Em situações assim, um bom dia, um sorriso 

e um olhar diretamente nos olhos do traba-

lhador podem alterar um pouco o seu humor 

e fazer com que ele seja mais compreensivo 

durante o atendimento.  Isso é bom para o tra-

balhador, que terá mais paciência e se sentirá 

acolhido, e para o atendente, que poderá exe-

cutar o seu trabalho com mais tranquilidade.

Todos os anos, o trabalho feito pelos aten-

dentes contribui para que milhares de 

trabalhadores consigam inserção no mer-

cado de trabalho, sejam encaminhados 

para qualificação, para iniciativas de em-

preendedorismo ou economia solidária ou 

consigam acesso ao benefício do seguro-

desemprego, em ocasiões em que não foi 

possível empregá-lo. 

Os serviços disponibilizados pelos postos 

de atendimento têm potencial de alterar 

a vida dos trabalhadores que vão ao SINE 

ou, pelo menos, fazer com que estes tra-

balhadores deixem o posto de uma manei-

ra diferente da que entraram: com mais 

confiança e mais preparados para os de-

safios que irão enfrentar.  

O desemprego é uma das mais graves si-

tuações que podem ser vivenciadas por uma 

pessoa. A falta de renda, a insegurança sobre 

o futuro e a sensação de fracasso fragilizam 

trabalhadores desempregados e interferem 

em seu modo de se comportar e de se ex-

pressar. É comum o atendente do posto de 

atendimento se deparar não apenas com tra-

balhadores desanimados e tristes, mas, tam-

bém, irritados e até agressivos. 
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3.1. O Perfil Adequado para a Equipe SINE

A imagem do SINE, que um trabalhador ou um empregador que procuram um posto de aten-

dimento terão, depende das instalações físicas do local em que foram atendidos e da postura 

profissional de quem os atendeu. 

O trabalhador e o empregador terão uma imagem positiva do SINE se:

 ▪ Forem atendidos cordialmente e percebe-

rem que o atendente é paciente, atencioso 

e prestativo. 

 ▪ Notarem o respeito que o atendente tem 

para com eles. Uma forma de mostrar res-

peito é atender todos de forma igual, sem 

privilégios ou discriminações; e escutar 

atentamente enquanto o outro fala. 

 ▪ Conseguirem solucionar as suas dúvidas e 

concluir o atendimento de que necessitavam

O principal papel do atendente do SINE é ajudar o trabalhador 

a se inserir no mercado de trabalho formal.
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O QUADRO 1 apresenta exemplos de pontos positivos e pontos negativos de um funcionário do 

SINE. Ressalta-se a importância de ser atencioso, de manter o autocontrole e de ser proativo. 

QUADRO 1: PONTOS POSITIVOS E PONTOS NEGATIVOS DE UM ATENDENTE

PROATIVO

ATENCIOSO

OBSERVADOR

HUMILDE

COM BOM SENSO

COM AUTOCONTROLE

 POSITIVO.

APÁTICO

LENTO

DESRESPEITOSO, 

INSENSÍVEL

ARROGANTE

FRIO

DESINFORMADO.

Um atendente deve (A) preencher no siste-

ma as informações fornecidas pelo trabalha-

dor; e (B) ajudá-lo a identificar as pretensões 

profissionais adequadas ao seu perfil ou, na 

ausência de vagas formais, identificar de-

mais iniciativas de geração de renda ou de 

qualificação para o trabalhador.  

Os atendentes que demonstram lentidão em 

executar as suas funções e são insensíveis às 

necessidades dos trabalhadores geram irrita-

ção em seu ambiente de trabalho e aumen-

tam as filas dos postos. 

Durante o atendimento a um empregador, 

cabe ao captador de vagas ajudá-lo a determi-

nar os critérios mais adequados para as vagas 

disponibilizadas e preencher com muita aten-

ção todos os requisitos solicitados. Captado-

res prestativos criam vínculos com os empre-

gadores e conseguem captar mais vagas para 

o sistema. Já captadores que não realizam as 

suas funções com excelência, desestimulam 

empregadores locais, o que diminui a oferta 

de vagas no SINE. 

A equipe que investe em um atendimento de qualidade é recom-

pensada com o reconhecimento de trabalhadores e empregadores 

e com o preenchimento das vagas disponibilizadas. 
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Um bom atendente não é aquele que atende mais rápido, mas, sim, aquele que 

consegue, dentro da realidade do mercado de trabalho local, identificar mais 

oportunidades de emprego ou de geração de renda para os trabalhadores.

3.2. Informações Relevantes para o Trabalhador

Em geral, trabalhadores vulneráveis apresentam maiores dificuldades em compreender a im-

portância de trabalhar no setor formal (com Carteira de Trabalho assinada) e o impacto que a 

maior qualificação pode apresentar em suas vidas. 

Sempre que possível, o atendente deve ressaltar ao trabalhador a importância de ele:

 ▪ Voltar ao mercado de trabalho formal. 

O emprego com Carteira de Trabalho as-

sinada garante benefícios trabalhistas, 

como 13º salário, férias e pagamento de 

horas extras; e benefícios previdenciá-

rios, como aposentadoria, auxílio-doença 

e licença-maternidade. 

 ▪ Concluir o Ensino Médio. Há escolas públi-

cas que disponibilizam Educação de Jovens 

e Adultos (EJA) para que pessoas fora da 

idade escolar consigam terminar o Ensi-

no Fundamental e o Médio em um período 

menor de tempo. Trabalhadores mais es-

colarizados têm acesso a melhores oportu-

nidades profissionais e acompanham me-

lhor o conteúdo de cursos de qualificação. 

 ▪ Participar de aulas de reforço em portu-

guês, matemática ou redação que sejam 

eventualmente promovidas pelo posto. 

 ▪ Fazer cursos técnicos ou de qualifica-

ção profissional. Além da experiência no 

mercado de trabalho, o trabalhador que 

possui cursos técnicos ou de qualificação 

se destaca com relação aos demais. 

 ▪ Ser atendido pelo psicólogo do posto, 

quando houver, e participar de iniciativas 

de orientação profissional que o ajudem 

a estabelecer uma trajetória profissional 

que permita a realização dos seus objeti-

vos de vida. Em tais iniciativas, é possível 

realizar testes vocacionais e disponibili-

zar dicas sobre como elaborar currículos 

ou sobre como se comportar em entre-

vistas de empregos. 

 ▪ Estar sempre atualizado. É importante es-

timular a leitura de jornais para acompa-

nhar a conjuntura econômica e política da 

região em que ele vive e do Brasil em geral.

 ▪ Participar de iniciativas de intermedia-

ção de autônomos, se disponíveis no pos-

to. Um empregado doméstico, por exem-

plo, na ausência de uma oportunidade de 

emprego com Carteira de Trabalho assi-

nada, pode trabalhar como autônomo. 
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3.3. O Dilema do Atendente

São exemplos de infrações:

 ▪ Receber o seguro-desemprego e continuar trabalhando sem carteira assinada.

 ▪ Receber o seguro-desemprego enquanto recebe qualquer outro benefício de pres-

tação continuada, exceto quando especificado, em lei, a legalidade do pagamento de 

ambos os benefícios. 

 ▪ Possuir renda própria de qualquer natureza suficiente para a sua manutenção e 

a de sua família. 

Diariamente, os atendentes do SINE se 

deparam com um dilema: ajudar o traba-

lhador a superar o desemprego, por meio 

da intermediação de mão de obra ou da 

promoção de sua qualificação; ou sim-

plesmente “ajudar” o cidadão a obter o 

benefício do seguro-desemprego. 

Muitos trabalhadores vão ao posto com o 

único objetivo de conseguir o seguro-de-

semprego, após uma dispensa sem justa 

causa que proporcione a requisição do be-

nefício. Muitos trabalharão na informalidade 

ou aguardarão o término das parcelas para 

procurar um emprego novamente. 

É importante que o atendente ressalte ao 

trabalhador que o benefício do seguro-de-

semprego é para os casos em que, depois 

de ser demitido sem justa causa, esse pro-

fissional não consiga reinserção imediata no 

mercado de trabalho e não tenha outra fon-

te de renda, própria ou de sua família, que 

garanta o seu sustento. O trabalhador que 

não cumpre o que está previsto na Lei está 

sujeito a consequências legais. 

O benefício deve ser concedido aos trabalha-

dores formais dispensados sem justa causa 

que atendam às condicionalidades de rece-

bimento, quando não houver disponibilidade 

de vagas com o seu perfil.  O item 4.3.1 desta 

Cartilha apresenta as condicionalidades de 

acesso ao benefício para diferentes grupos de 

trabalhadores. 
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O seu papel como atendente do SINE não é atuar como agente de promoção 

de benefícios sociais. Isso é tarefa para a assistência social do município. 
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Social gostariam de agradecer a todas as 

pessoas que, de alguma forma, se envolve-

ram com o desenvolvimento desta Cartilha e 

colaboraram para que o resultado final aten-

desse às expectativas iniciais de constituir 

um documento de orientação para a equipe 

de funcionários dos postos de atendimento 

do SINE, sobretudo, atendentes, captadores 

e administradores de vagas. 

Em especial, gostaríamos de agradecer à 

Secretaria Estadual de Desenvolvimento So-

cial de Minas Gerais, por ter compartilhado 

as suas principais iniciativas e nos apresen-

tado o trabalho desenvolvido pela unidade 

de atendimento ao Trabalhador de Gamelei-

ra; à Secretaria de Desenvolvimento Econô-

mico, Trabalho e Turismo de São Bernardo 

do Campo, por nos ter apresentado as insta-

lações da Central de Trabalho e Renda e as 

iniciativas de fomento à economia solidária, 

além de compartilhar materiais já produzi-

dos sobre este tema; à Secretaria de Desen-

volvimento, Trabalho e Inclusão de Osasco, 

por nos ter apresentado o Programa Osasco 

Solidária e compartilhado os manuais dis-

poníveis sobre este serviço; à Secretaria 

de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da 

Bahia, por toda a parceria de anos com o BID 

e por compartilhar os serviços disponibili-

zados aos trabalhadores na unidade central 

do SINE Bahia; ao Vapt Vupt de Luziânia, em 

Goiás, e ao posto de atendimento do SINE 

em Ceilândia, no Distrito Federal, por nos 

terem apresentado as suas instalações físi-

cas e a sua rotina de trabalho; à Secretaria 

de Estado da Assistência Social, Trabalho e 
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Souza. As contribuições realizadas já apre-
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de vagas do SINE. 

Por fim, um agradecimento especial a toda 

dedicação da equipe do BID envolvida no 
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APRESENTAÇÃO 
DO MINISTÉRIO 
DO TRABALHO E 
PREVIDÊNCIA SOCIAL
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O Ministério do Trabalho e Previdência So-

cial (MTPS) foi criado em outubro de 2015, 

resultado da fusão dos ministérios do Tra-

balho e Emprego e da Previdência Social. 

Sua responsabilidade fundamental é orga-

nizar as relações de trabalho no Brasil e 

zelar pela estabilidade do sistema de apo-

sentadorias e previdência social.

O novo ministério agrega uma agenda de 

grande importância para a sociedade. Seus 

programas estão presentes diretamente na 

vida dos brasileiros, desde quando ingressam 

no mercado de trabalho até a saída, por meio 

da aposentadoria. É essa conexão e interde-

pendência entre o sistema de relações de tra-

balho e o sistema de aposentadorias que fun-

damentou a ideia de fusão. Por isso, a busca 

pela formalização nas relações de trabalho é 

fundamental para que se fortaleça a contribui-

ção previdenciária, e isso, por sua vez, é es-

sencial para a sustentabilidade do sistema de 

aposentadoria pública ao longo do tempo.

Entre as atribuições mais importantes do 

MTPS, estão a elaboração e implementação 

de políticas públicas de geração de emprego 

e renda; a modernização, a humanização e 

a fiscalização das relações de trabalho; e o 

fortalecimento do sistema público de previ-

dência, que garante proteção ao trabalhador 

e a sua família. Além disso, o Ministério do 

Trabalho e Previdência Social é um articula-

dor, por meio dos fundos que gere, de inves-

timentos em habitação e saneamento em 

todo o país. Assim, o Ministério está inserido 

tanto na formulação e execução de políticas 

sociais, quanto nas áreas econômicas e de 

infraestrutura, com políticas de incentivo ao 

desenvolvimento.
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APRESENTAÇÃO 
DO BANCO 
INTERAMERICANO 
DE DESENVOLVIMENTO
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APRESENTAÇÃO 
DO BANCO 
INTERAMERICANO 
DE DESENVOLVIMENTO

Desde o final da década de 50, o Banco In-

teramericano de Desenvolvimento (BID) 

trabalha para melhorar a qualidade de vida 

na América Latina e no Caribe (ALC). O BID 

proporciona apoio financeiro e técnico aos 

países da região em diversas áreas como 

saúde, educação, mercado de trabalho e in-

fraestrutura. Atualmente, é a principal fonte 

de financiamento da ALC por meio de seus 

empréstimos e suas cooperações técnicas. 

Tais projetos e as pesquisas desenvolvidas 

pelo Banco ajudam a reduzir a pobreza e a 

desigualdade da região. 

Em 2014, a Unidade de Mercado de Traba-

lho e Seguridade Social do BID aprovou uma 

cooperação técnica com o Ministério do 

Trabalho e Previdência Social para apoiar 

a padronização e a melhoria dos serviços 

prestados pelo Sistema Nacional de Em-

prego (SINE). Além deste Manual para a 

orientação dos gestores das unidades de 

atendimento, o projeto prevê o desenvolvi-

mento de Cartilhas para os atendentes do 

SINE, a redefinição da logomarca da Rede, 

o apoio para o desenvolvimento de uma 

nova identidade visual, o estabelecimento 

de indicadores de desempenho, a definição 

de critérios para a instalação das unidades 

de atendimento do SINE e a criação de ví-

deos de orientação profissional.

Im
ag

em
: F

re
ep

ik



Gerenciando o SINE – Manual para a Gestão dos Postos de Atendimento

P. 18

I. INTRODUÇÃO

Esta Cartilha apresenta orientações para a 

execução dos serviços de intermediação de 

mão de obra, requerimento do seguro-de-

semprego e encaminhamento para qualifi-

cação profissional. O objetivo é capacitar a 

equipe dos postos de atendimento do SINE 

para que todos disponibilizem os serviços 

de uma forma padrão, com qualidade e na 

maior brevidade possível.  

Em geral, os postos atendem trabalhadores 

mais vulneráveis que, devido à baixa esco-

laridade e à falta de contatos, necessitam 

do SINE em períodos de desemprego. Es-

ses trabalhadores já chegam desmotivados 

ou, muitas vezes, nervosos por vivenciarem 

uma situação de desemprego. Portanto, é 

importante que a equipe trabalhe para pro-

porcionar uma resposta positiva a esses tra-

balhadores para que eles deixem o posto de 

uma forma diferente da que entraram: 

(1) A intermediação de mão de obra tem o 
potencial de proporcionar uma vida mais 
digna para esse trabalhador e sua família. 
Todos os anos, milhares de trabalhadores 
são inseridos no mercado de trabalho, e 
há potencial para mais porque a Rede 
SINE oferta mais vagas do que preenche. 
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(2) A qualificação profissional ajuda os 
trabalhadores a obterem mais e melho-
res oportunidades profissionais. Incen-
tive o trabalhador a fazer um curso de 
qualificação, isso o diferenciará no mer-
cado de trabalho. 

(3) Na ausência de reinserção imedia-
ta no mercado de trabalho, o seguro-
desemprego proporciona assistência 
financeira ao trabalhador dispensado 
sem justa causa. Durante o recebimen-
to do benefício, o trabalhador pode fazer 
um curso de qualificação e deve conti-
nuar procurando uma vaga de emprego 
adequada ao seu perfil. 

A equipe SINE também deve trabalhar para 
se aproximar dos empregadores locais de 
modo a conseguir captar mais vagas para 
a Rede, identificar o perfil dos trabalhado-
res demandados e as principais razões que 
explicam o fato de a maior parte dos traba-
lhadores encaminhados não ser contrata-
da. Essas informações devem ser utilizadas 
como subsídio para a orientação dos traba-
lhadores durante o atendimento

Atenda trabalhadores e empregadores da 
forma como você gostaria de ser atendido: 
seja cordial, atencioso e prestativo. O seu 
trabalho faz a diferença na vida das pessoas!
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IV. ATENDIMENTO
AO TRABALHADOR
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Este capítulo aborda os principais aspec-
tos dos serviços do tripé do Programa do 
Seguro-Desemprego: a intermediação de 
mão de obra, o seguro-desemprego e a 
qualificação profissional.  

Para o atendimento a trabalhadores e a em-
pregadores, a equipe SINE utiliza o Portal 
Mais Emprego, um aplicativo do Ministério 
do Trabalho e Previdência Social. Desenvol-
vido em uma plataforma web, o Portal con-
solida, em uma base única e nacional, as 

políticas públicas de emprego.

O Portal Mais Emprego possibilita, en-
tre outras funções, que a equipe SINE:

 ▪ Cadastre ou atualize o cadastro de 
trabalhadores e empregadores. 

 ▪ Procure vagas de emprego adequadas 
ao perfil dos trabalhadores. 

 ▪ Cadastre vagas de emprego ou con-
sulte vagas disponíveis. 

 ▪ Realize pré-matrícula em cursos de 
qualificação do Pronatec. Essa fun-
cionalidade é possível porque o Portal 
Mais Emprego é integrado ao Sistema 
Nacional de Informações da Educação 
Profissional e Tecnológica (SISTEC) do 
Ministério da Educação. 

 ▪ Realize o requerimento do benefício 

do seguro-desemprego. 

Trabalhadores e empregadores também 

conseguem acessar o Portal por meio da 

internet. Assim, não é necessário o deslo-

camento até um posto de atendimento para 

realização de uma série de serviços

O Portal Mais Emprego armazena 
todas as tarefas realizadas pelos 
usuários. Preencha as informações 
necessárias e o utilize de maneira 
responsável.

4.1. Triagem 

Quando um trabalhador chega a um posto de 

atendimento, o ideal é que ele seja recebido 

pela equipe de triagem. O funcionário respon-

sável por esse primeiro contato com o traba-

lhador deve recepcioná-lo cordialmente, veri-

ficar qual serviço desejado e se o trabalhador 

trouxe todos os documentos necessários. 

O QUADRO 2 apresenta os documentos ne-

cessários para os serviços de intermediação 

de mão de obra e encaminhamento para 

qualificação profissional. 

QUADRO 2: DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA 
INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA E PARA 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA

Documento de Identidade.

Cadastro de Pessoa Física (CPF).

Carteira de Trabalho e Previdência 
Social (CTPS).

ENCAMINhAMENTO PARA 
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Documento de Identidade.

Cadastro de Pessoa Física (CPF).

O QUADRO 3 apresenta os documentos ne-

cessários para o requerimento do seguro-

desemprego.
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QUADRO 3: DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O REQUERIMENTO DO SEGURO-DESEMPREGO

TRABALhADOR FORMAL DISPENSADO SEM jUSTA CAUSA

Documento de Identidade.

Cadastro de Pessoa Física (CPF).

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).

Formulário de requerimento do seguro-desemprego. Este formulário deverá ser im-
presso pelo empregador por meio do Empregador Web no Portal Mais Emprego. Em 
caso de disputa judicial entre trabalhador e empregador, em geral, o formulário é im-
presso pelo Tribunal Regional do Trabalho. 

Para contratos superiores a um ano, Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho com 
o código 01 (trabalhador dispensado sem justa causa), 03 (falência da empresa), 04 
(término de contrato) ou 88 (disputa judicial), devidamente homologado. 

Para contratos inferiores a um ano, Termo de Quitação de Rescisão do Contrato de 
Trabalho. 

Documentos de levantamento dos depósitos ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS) ou extrato comprobatório dos depósitos. 

Documento de Identificação de Inscrição no PIS/PASEP. O número do PIS/PASEP é 
necessário, mas não é imprescindível que o trabalhador esteja com este documento, uma 
vez que o formulário de requerimento do seguro-desemprego apresenta essa informação. 

TRABALhADOR DOMéSTICO DISPENSADO SEM jUSTA CAUSA

Documento de Identidade.

Cadastro de Pessoa Física (CPF).

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). A CTPS deverá apresentar a anotação 
do contrato de trabalho doméstico e a data da dispensa, comprovando a duração do 
vínculo empregatício durante, pelo menos, 15 meses nos últimos 24 meses. 

Termo de Rescisão que ateste a dispensa sem justa causa. 

Documento de Identificação de Inscrição no PIS/PASEP. O número do PIS/PASEP é 
necessário, mas não é imprescindível que o trabalhador esteja com este documento, uma 
vez que o formulário de requerimento do seguro-desemprego apresenta essa informação.

TRABALhADORES APTOS A RECEBER O BENEFíCIO BOLSA DE QUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL

Documento de Identidade.

Cadastro de Pessoa Física (CPF).

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) com a anotação da suspensão do con-
trato de trabalho. 

Cópia do comprovante de inscrição no curso ou programa de qualificação profissional 
oferecido pelo empregador. O comprovante deverá apresentar a duração do curso. 

Documento de identificação de inscrição no PIS. 
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Se o trabalhador não apresentar todos os documentos necessários para que ele seja encami-

nhado à sala de espera, o funcionário do SINE deve orientá-lo a (A) retornar com os documen-

tos necessários da próxima vez; ou (B) acessar o Portal Mais Emprego, se o serviço procurado 

puder ser realizado diretamente pelo trabalhador por meio do Portal. 

O Portal Mais Emprego, acessado por meio do endereço eletrônico  

maisemprego.mte.gov.br, possibilita ao trabalhador: 

 ▪  Realizar ou atualizar o seu cadastro.

 ▪  Verificar vagas de emprego de acordo com seu perfil profissional.

 ▪  Manifestar interesse para participar de processos seletivos.

 ▪  Verificar cursos de qualificação profissional disponíveis. 

 ▪  Imprimir currículo.

 ▪ Consultar a situação do requerimento do benefício do seguro-desemprego ou demais 

informações sobre o benefício.

PESCADORES ARTESANAIS E O BENEFíCIO DO SEGURO-DESEMPREGO

Os postos de atendimento do SINE não disponibilizam o requerimento do seguro-desem-

prego a pescadores artesanais durante o período do defeso (período de reprodução dos 

peixes, em que os pescadores ficam impossibilitados de realizar sua atividade). Esses tra-

balhadores devem solicitar o benefício ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). 



Gerenciando o SINE – Manual para a Gestão dos Postos de Atendimento

P. 24

4.2. Intermediação de Mão 

de Obra

A intermediação de mão de obra executada pelo 

SINE promove o encontro entre trabalhadores 

que buscam uma oportunidade profissional e 

empregadores em busca de trabalhadores.

Esse serviço objetiva reduzir o tempo de 

desemprego e apoiar, na maior brevidade 

possível, empregadores que necessitam 

contratar funcionários. 

4.2.1. Cadastro ou Atualização Cadastral do 

Trabalhador

O cadastro do trabalhador no Portal Mais Em-

prego registra o seu perfil socioeconômico, 

educacional e profissional. O QUADRO 4 apre-

senta as principais informações coletadas. 

Ao realizar ou atualizar o cadastro dos 

trabalhadores, enquanto coleta as informações 

apresentadas no QUADRO 4, o atendente 

consegue perceber um pouco do perfil do 

trabalhador, o que ajudará muito no processo 

de orientação sobre possíveis pretensões 

ocupacionais e cursos de qualificação. 

É muito importante que todas as informações 

sejam preenchidas. A maior riqueza de 

informações permite que formuladores de 

políticas públicas desenvolvam políticas 

que sejam mais adequadas ao perfil dos 

trabalhadores que procuram o SINE. Além 

disso, quanto mais detalhado for o cadastro 

do trabalhador, mais fácil será identificar uma 

vaga adequada ao seu perfil. 

IDENTIFICAÇÃO
dados gerais do trabalhador, por exemplo, 
nome completo, nome dos pais, 
nascimento e cor da pele. 

ENDEREÇO 
DO TRABALHADOR
o preenchimento do endereço permite 
avaliar se existe a possibilidade de o 
trabalhador se deslocar até o local das 
vagas de emprego ou dos cursos de 
qualificação disponíveis

CONTATO
telefone e e-mail do trabalhador. São 
dados muito importantes para facilitar a 
localização desse trabalhador. Importante 
perguntar se ele aceita receber 
informações por SMS. 

DOCUMENTAÇÃO
os números de, pelo menos, dois 
documentos devem ser preenchidos. O 
CPF é obrigatório.

FORMAÇÃO
escolaridade do trabalhador e cursos 
técnicos ou de qualificação realizados.

DADOS GERAIS 
DO TRABALHADOR
posição do trabalhador em sua família, a 
renda familiar mensal, disponibilidade 
para viagens, entre outras informações. 

EXPERIÊNCIAS E 
PRETENSÕES 
PROFISSIONAIS:
experiência profissional comprovada por 
CNIS, experiências profissionais 
comprovadas ou não e pretensões 
profissionais.

QUADRO 4: INFORMAÇÕES COLETADAS NO 
CADASTRO DO TRABALhADOR
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A importância do preenchimento das 

pretensões profissionais do trabalhador

Ao efetuar o seu cadastro, o trabalhador 

pode registrar seis pretensões profissionais, 

que representam as ocupações desejadas 

por ele se houver vagas disponíveis. 

Oriente o trabalhador quanto à escolha 

dessas pretensões. Ao saber as vagas ofe-

recidas pelos empregadores da localida-

de, o atendente pode orientar o trabalha-

dor a escolher uma pretensão que, além 

de estar adequada ao seu perfil, apresenta 

vagas de emprego disponíveis.  

As ocupações que podem ser escolhidas 

como as pretensões dos trabalhadores são 

determinadas pela Classificação Brasileira 

de Ocupações (CBO).

A CBO atribui um código para cada ocupação 

e define os conhecimentos, as habilidades, 

os atributos pessoais e outros requisitos ne-

cessários para o exercício da ocupação. 

Ao cadastrar uma vaga de emprego, o cap-

tador do posto atribui, juntamente com o 

empregador, uma CBO para a vaga. Assim, 

durante o atendimento ao trabalhador, essa 

vaga aparecerá para ele se, além de preen-

cher os seus requisitos, tiver escolhido a CBO 

da vaga cadastrada como uma de suas pre-

tensões. 

Dedique atenção especial ao cadastramen-

to de experiências e pretensões profissio-

nais. Se todas as opções de pretensões 

forem preenchidas, é mais provável encon-

trar vagas de emprego para as quais seja 

possível encaminhar o trabalhador.  

4.2.2. Procura por Vagas

O Portal Mais Emprego realiza o cruzamen-

to entre o perfil do trabalhador e o perfil das 

vagas de emprego disponíveis, o que permi-

te identificar se o SINE apresenta vagas ade-

quadas ao perfil do trabalhador. Para reali-

zar esse procedimento, o atendente deve ir 

ao módulo de intermediação de mão de obra 

no Portal Mais Emprego.

O encontro de uma vaga de emprego adequada ao perfil do trabalhador pode fazer a diferença 

na vida de uma família. Isso é uma missão muito importante. Dedique-se a ela. 
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RECEPÇÃO E CADASTRO 
DO TRABALHADOR

SE HOUVER VAGAS 
ADEQUADAS AO PERFIL 

DO TRABALHADOR

NÃ
O
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SE NÃO HOUVER VAGAS 
ADEQUADAS AO PERFIL 

DO TRABALHADOR

Receber o trabalhador 
cordialmente

Realizar ou 
atualizar o cadastro 
do trabalhador no 

Portal Mais 
Emprego

Se a vaga exigir 
pré-seleção, encamin-
har o trabalhador ao 
setor responsável. 

Caso não exija, 
imprimir a carta de 
encaminhamento

Procure alternativas 
para o trabalhador*

Encaminhar o 
trabalhador para 

entrevista.

Trabalhador ou 
empregador retornam 

a carta de 
encaminhamento

Verificar a 
disponibilidade de 

vagas adequadas ao 
perfil do 

trabalhador

Verificar se o 
trabalhador aceita 
ser encaminhado

Realizar a 
flexibilização de 
alguns critérios, 

por exemplo, 
escolaridade e 

experiência

Verificar com o 
empregador a 

possibilidade de 
encaminhar o 
trabalhador.

Procurar 
alternativas para o 

trabalhador*

Procurar 
alternativas para o 

trabalhador*

Imprimir a carta de 
encaminhamento e 

encaminhar o 
trabalhador para a 

entrevista

Trabalhador ou 
empregador 

retornam a carta de 
encaminhamento

*O atendente pode: 
Alertar o trabalhador sobre a importância da qualificação e encaminhá-lo 
para um curso (Pronatec ou demais disponíveis). 
Encaminhar o trabalhador para iniciativas de empreendedorismo, 
economia solidária ou trabalho autônomo. 
Rever as pretensões do trabalhador. 
Encaminhar o trabalhador para orientação profissional.
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CADASTRO, ATUALIZAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE TRABALHADORES

O QUADRO 5 apresenta o fluxograma resumido do atendimento aos trabalhadores du-

rante a intermediação.  

QUADRO 5: ATENDIMENTO AOS TRABALhADORES NA INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA
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Se não houver vagas compatíveis com o 

perfil do trabalhador, o atendente pode ten-

tar encontrar alguma vaga que, por poucos 

critérios, não apareceu como uma opção 

de encaminhamento. Esse procedimento é 

chamado de flexibilização. Escolaridade, ex-

periência profissional ou disponibilidade de 

dormir no trabalho são exemplos de requisi-

tos que podem ser flexibilizados. 

São muitos os critérios que podem ser flexi-

bilizados, e não é recomendável que o aten-

dente flexibilize todos eles. O objetivo dessa 

ferramenta é encontrar oportunidades de 

emprego que estejam próximas do perfil dos 

trabalhadores, o que certamente não ocor-

rerá se forem flexibilizados todos os crité-

rios possíveis.

Por exemplo, ao optar por flexibilizar apenas 

escolaridade, o atendente consegue identifi-

car se existem vagas que estejam próximas 

do perfil do trabalhador, mas que não foram 

identificadas porque ele não concluiu o En-

sino Médio. Em um caso como esse, muito 

comum, o trabalhador cumpre todos os re-

quisitos, exceto a conclusão do Ensino Médio. 

Se a flexibilização for bem sucedida, ou 

seja, forem identificadas vagas com o perfil 

do trabalhador, o atendente deve: 

1. Pedir que o setor de administração de 

vagas entre em contato com o emprega-

dor para verificar se o trabalhador pode 

ser encaminhado à entrevista de emprego. 

Nesse contato, será ressaltado que, em-

bora o trabalhador não preencha um re-

quisito, ele tem um currículo bom e expe-

riência profissional. 

2. Se o empregador concordar com o enca-

minhamento do trabalhador, verificar se a 

vaga exige pré-seleção.

3. Se a vaga exigir pré-seleção, encami-

nhar o trabalhador ao processo de pré-se-

leção realizado no próprio posto. Se o tra-

balhador for aprovado, imprimir a carta de 

encaminhamento.  

4. Se a vaga não exigir pré-seleção, imprimir 

a carta de encaminhamento.  

5. Após entregar a carta ao trabalhador, 

orientar para a importância de ser pontual 

na entrevista, de se comportar idealmente 

(não mascar chicletes, desligar o celular 

e prestar atenção às instruções) e de usar 

vestimentas mais adequadas (optar por rou-

pas mais formais).  

O fluxograma é apenas um resumo das 

principais atividades. Leia atentamente as 

instruções em sequência para oferecer o 

melhor serviço ao trabalhador.
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Se a flexibilização não for bem sucedida ou se o empregador não concordar com o encami-

nhamento do trabalhador, o atendente tem as opções de:  

 ▪ Alterar as pretensões do trabalhador para verificar se há vagas de emprego compatíveis 

com o seu perfil e com as novas pretensões desejadas.

 ▪ Ressaltar ao trabalhador a importância da qualificação e verificar se existem 

cursos disponíveis. 

 ▪ Encaminhar o trabalhador para orientação profissional ou para iniciativas de fomento ao 

empreendedorismo ou à economia solidária. 

 ▪ Apresentar o serviço de intermediação de autônomos, se disponível no posto. 

Se houver vagas compatíveis com o perfil do trabalhador, três situações podem ocorrer: (A) o 

atendente veta o encaminhamento do trabalhador se ele não preencher os requisitos subjeti-

vos da vaga, ou seja, aqueles requisitos que foram especificados, nos campos de observação, 

pela equipe de captação de vagas durante o seu cadastramento; (B) o trabalhador recusa ser 

encaminhado à entrevista de emprego: essa opção permite que o atendente registre o motivo 

que fez o trabalhador recusar a vaga, por exemplo, longa distância da residência do trabalha-

dor ou horário de trabalho incompatível; ou (C) o trabalhador aceita ser encaminhado.

As três opções são detalhadas na sequência: 
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(A) É necessário ter muita atenção ao vetar um encaminhamento. Isso só deve 

ser feito quando o trabalhador não preenche os requisitos subjetivos da vaga 

que foram explicados pela equipe de captação durante o seu registro.

(B) Se não há nada que impeça o encaminhamento do trabalhador, mas ele não 

aceita ser encaminhado, o atendente tem as opções de:

 ▪  Ressaltar a importância de ele permanecer no mercado de trabalho formal 

para garantir os seus benefícios trabalhistas e previdenciários, o seu ganho 

de produtividade e aumentar a sua experiência profissional. 

 ▪  Alterar as pretensões do trabalhador para verificar se há vagas de emprego 

compatíveis com o seu perfil e com as novas pretensões desejadas.

 ▪  Ressaltar ao trabalhador a importância da qualificação e verificar se existem 

cursos disponíveis. 

 ▪  Encaminhar o trabalhador para orientação profissional ou para iniciativas de 

fomento ao empreendedorismo ou à economia solidária. 

 ▪ Apresentar o serviço de intermediação de autônomos, se disponível no posto. 

(C) Se o trabalhador aceita ser encaminhado, o atendente deve: 

1. Verificar se a vaga exige pré-seleção.

2. Se a vaga exigir pré-seleção, encaminhar o trabalhador ao processo de pré-

seleção realizado no próprio posto. Se o trabalhador for aprovado, imprimir 

a carta de encaminhamento.  

3. Se a vaga não exigir pré-seleção, imprimir a carta de encaminhamento.  

4. Após entregar a carta ao trabalhador, orientar para a importância de ser pon-

tual na entrevista, de se comportar idealmente (não mascar chicletes, desligar 

o celular e prestar atenção às instruções) e de usar vestimentas mais adequa-

das (optar por roupas mais formais).  

A

B

C

Após o encerramento do atendimento, o sistema apresentará uma mensagem encerrar aten-

dimento ao trabalhador? Ao clicar na opção sim, o sistema apresentará a mensagem de que 

o atendimento foi finalizado corretamente. Caso não apareça a mensagem de que o atendi-

mento foi finalizado corretamente, o atendente não conseguirá realizar outros atendimentos



Gerenciando o SINE – Manual para a Gestão dos Postos de Atendimento

P. 30

4.2.3. Registro do Retorno da Carta de Enca-

minhamento

A última etapa da intermediação de mão 

de obra é o registro do retorno da carta 

de encaminhamento. Por meio desse re-

gistro, é possível verificar se o encami-

nhamento implicou ou não a colocação no 

mercado de trabalho. 

A carta de encaminhamento entregue ao 

trabalhador no momento do seu encami-

nhamento ao empregador é o documen-

to que comprova a ação realizada pelo 

SINE. Este documento deve ser arquivado 

por dez anos.

Para registrar o retorno das cartas, os se-

guintes procedimentos são sugeridos:

 ▪  Contato telefônico com o empregador. 

Nesse atendimento, o posto poderá 

combinar com o empregador um 

procedimento padrão para o retorno de 

cartas de encaminhamento. 

 ▪  Devolução por carta.

 ▪  Devolução feita diretamente a um 

funcionário do SINE que visitou o 

empregador. 

 ▪  Devolução via correio eletrônico (e-mail), 

desde que o remetente seja o e-mail 

institucional do empregador. 

 ▪  Devolução feita diretamente pelo 

trabalhador. 

Para processos seletivos coletivos, o pos-

to pode disponibilizar um único formulá-

rio com o nome de todos os trabalhadores 

encaminhados em que seja possível para o 

empregador especificar quais foram os tra-

balhadores contratados. 

4.3. Requerimento do Seguro-

Desemprego.

O benefício do seguro-desemprego integra 

o Programa do Seguro-Desemprego, que, 

além de conceder esse auxilio financeiro 

temporário, promove ações de intermedia-

ção, orientação e qualificação profissional. 

Tais ações objetivam promover a emprega-

bilidade dos trabalhadores para que eles se-

jam inseridos com mais facilidade no mer-

cado de trabalho. 

O benefício é uma importante conquista dos 

trabalhadores, especialmente para garantir 

o sustento familiar caso não haja reinserção 

imediata no mercado de trabalho. 

Se houver oportunidades de emprego adequadas ao perfil do trabalhador que solicita 

o benefício do seguro-desemprego, é muito importante que o atendente ressalte a 

importância de o trabalhador permanecer no mercado de trabalho formal.
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Algumas sugestões de argumentos que podem ser utilizados: 

 ▪  Um trabalhador que solicita o benefício do seguro-desemprego posterga o seu direito de 

se aposentar. O trabalhador tem o direito de se aposentar por tempo de contribuição, 35 

anos para homens e 30 anos para mulheres, ou por idade. Para os trabalhadores que vão se 

aposentar por idade, são necessários, no mínimo, 15 anos de contribuição previdenciária. 

Durante o recebimento do benefício do seguro-desemprego, o trabalhador não contribui 

para previdência e, consequentemente, posterga o seu direito de se aposentar. 

O benefício do seguro-desemprego 

posterga o direito do trabalhador 

de se aposentar

Um trabalhador que recebeu o seguro-

desemprego quatro vezes, quatro 

parcelas cada vez, terá que permanecer 

16 meses a mais no mercado de trabalho 

formal para compensar o período em que 

ficou afastado. 

 ▪  Trabalhadores que permanecem afastados do mercado de trabalho formal não contri-

buem para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Todos os meses, uma quan-

tia equivalente a 8% do salário dos trabalhadores formais é destinada ao FGTS, o que possi-

bilita ao trabalhador uma poupança compulsória que pode retirada, entre outras situações, 

em casos de demissão sem justa causa, compra de casa própria, necessidades pessoais 

graves e aposentadoria. 

 ▪  Trabalhadores que permanecem afastados do mercado de trabalho interrompem o seu 

aprendizado e perdem produtividade. Permanecer no mercado de trabalho contribui para 

que o profissional se atualize continuamente e confere maior agilidade para a execução de 

suas tarefas. 

Além de tais fatores, existem condicionalidades, ressaltadas na sequência, para a o recebi-

mento do benefício, e o trabalhador que não as cumpre está sujeito a consequências legais. 
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4.3.1. Condições Necessárias para 

ter Acesso ao Benefício

O benefício do seguro-desemprego é dispo-

nibilizado aos:

 ▪  Trabalhadores formais e aos empregados 

domésticos dispensados sem justa causa. 

 ▪  Pescadores artesanais durante o perío-

do do defeso (período de reprodução dos 

peixes, em que os pescadores ficam im-

possibilitados de realizar sua atividade). 

 ▪  Trabalhadores resgatados de regime de 

trabalho forçado ou da condição análoga 

à de escravo. 

 ▪ Aos trabalhadores com contrato de tra-

balho suspenso se tiver sido aprovada 

a concessão da Bolsa de Qualificação 

Profissional. 

Na sequência, são apresentadas as condicio-

nalidades aplicáveis a cada um desses grupos.

TRABALhADORES FORMAIS

O trabalhador formal tem acesso ao benefí-

cio do seguro-desemprego se:

 ▪ Tiver sido dispensado sem justa cau-

sa e estar desempregado no momento 

do requerimento. 

 ▪  Não possuir renda própria suficiente para 

a sua manutenção e a de sua família. 

 ▪  Não receber qualquer outro benefício 

previdenciário de prestação continuada, 

com exceção do auxílio-acidente e da 

pensão por morte. 

Além desses requisitos, o trabalhador deve 

ter trabalhado com Carteira Assinada por: 

 ▪  Pelo menos 12 meses nos últimos 18 

meses imediatamente anteriores à data 

de dispensa, para a primeira solicitação 

do benefício. 

 ▪  Pelo menos 9 meses nos últimos 12 meses 

imediatamente anteriores à data de dis-

pensa, para a segunda solicitação. 

 ▪ 6 meses imediatamente an-

teriores à data da dispensa, a 

partir da terceira solicitação.  
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1ª
SOLICITAÇÃO

2ª
SOLICITAÇÃO

3ª
SOLICITAÇÃO

A PARTIR DA

4 parcelas 
para quem trabalhou, 
no mínimo, 12 meses e, 
no máximo, 23 meses 
nos últimos três anos.

5 parcelas 
para quem trabalhou, 
no mínimo, 24 meses 
nos últimos três anos.

3 parcelas 
para quem trabalhou, 
no mínimo, nove 
meses e, no máximo, 
11 meses nos últimos 
três anos.

4 parcelas 
para quem trabalhou, 
no mínimo, 12 meses e, 
no máximo, 23 meses 
nos últimos três anos.

5 parcelas 
para quem trabalhou, 
no mínimo, 24 meses 
nos últimos três anos.

3 parcelas 
para quem trabalhou, 
no mínimo, seis meses 
e, no máximo, 11 
meses nos últimos 
três anos.

4 parcelas 
para quem trabalhou, 
no mínimo, 12 meses e, 
no máximo, 23 meses 
nos últimos três anos. 

5 parcelas 
para quem trabalhou, 
no mínimo, 24 meses 
nos últimos três anos.

QUADRO 6: NÚMERO DE PARCELAS DO SEGURO-DESEMPREGO

O valor da parcela nunca pode ser inferior a um salário mínimo. Para os trabalhadores que 

apresentavam salário superior a um salário mínimo, todos os anos o Ministério do Trabalho 

e Previdência Social divulga uma tabela que apresenta os valores máximos do benefício.  

Quanto maior for a faixa salarial do trabalhador, maior será o valor do seu seguro-desem-

prego, até um limite estipulado pelo MTPS. 

O trabalhador pode receber de três a cinco parcelas do seguro-desemprego. A quantidade 

de parcelas depende da quantidade de meses trabalhados no setor formal nos últimos três 

anos que antecederam a demissão que originou a solicitação do benefício. O QUADRO 6 

apresenta o número de parcelas a que os trabalhadores têm direito.
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EMPREGADOS DOMéSTICOS

Desde agosto de 2015, o empregado domés-
tico pode solicitar o benefício do seguro-de-
semprego se: 

 ▪  Tiver sido dispensado sem justa cau-
sa e estar desempregado no momento 
do requerimento. 

 ▪  Tiver trabalhado pelo período mínimo de 
15 meses nos últimos 24 meses que an-
tecederam a data de dispensa que deu 
origem ao requerimento do SD.

 ▪  Não possuir renda própria suficiente à 
sua manutenção e a de sua família.

 ▪  Não receber qualquer outro benefício 
previdenciário de prestação continuada, 
com exceção do auxílio-acidente e da 
pensão por morte. 

Nessa modalidade, o valor do benefício é um 
salário mínimo e por um período máximo de 

três meses. 

BOLSA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

A Bolsa de Qualificação Profissional é uma 
modalidade do seguro-desemprego conce-
dida aos trabalhadores que:

 ▪  Estão com contrato de trabalho suspenso.
 ▪  Estão matriculados em curso ou progra-

ma de qualificação profissional oferecido 
pelo empregador. 

A suspensão do contrato de trabalho deve 

ser decidida em convenção ou acordo coleti-

vo. O empregador deve verificar a disponibi-

lidade de cursos de qualificação profissional 

que estejam relacionados às atividades da 

empresa e que apresentem duração mínima 

de 60 horas mensais. O acordo ou a conven-

ção deverão ser homologados pelo Ministé-

rio do Trabalho e Previdência Social. 

Para concessão do benefício aos trabalha-

dores, o empregador deverá informar à Su-

perintendência Regional do Trabalho e Em-

prego a suspensão do contrato de trabalho 

acompanhada dos seguintes documentos:

 ▪  Cópia da convenção ou do acordo coletivo. 

 ▪  Relação de trabalhadores beneficiados 

pela medida. 

 ▪ Plano pedagógico e metodológico que con-

tenha, no mínimo, objetivo, público-alvo, 

estrutura curricular e carga horária. 

O valor do benefício é definido da mesma 
forma que para trabalhadores formais dis-
pensados sem justa causa.  Se o emprega-
dor decidir complementar o pagamento, ou 
seja, pagar uma quantia superior àquela es-
tipulada pelo MTPS, ele tem essa opção. São 

pagas entre duas e cinco parcelas. 

PESCADOR ARTESANAL

Pescadores que exerçam a atividade ininter-
ruptamente, de forma artesanal e individual-
mente ou em regime de economia familiar, 
tem direito ao benefício do seguro-desempre-
go, no valor de um salário mínimo mensal, du-
rante o período do defeso (período de reprodu-
ção dos peixes, em que nos pescadores ficam 
impossibilitados de realizarem sua atividade).

Cabe ao Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS) receber e processar os requerimentos 
e habilitar os beneficiários. O pescador tem 
acesso ao benefício se:
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 ▪ Não receber qualquer outro benefício 

previdenciário de prestação continuada, 

com exceção do auxílio-acidente e da 

pensão por morte.

 ▪  Apresentar registro como pescador pro-

fissional, categoria artesanal, devida-

mente atualizado no Registro Geral da 

Atividade Pesqueira (RGP), emitido pelo 

Ministério da Pesca e Aquicultura com 

antecedência mínima de um ano, contato 

da data de requerimento do benefício.

 ▪ Apresentar cópia do documento fiscal de 

venda do pescado a empresa adquirente, 

consumidora ou consignatária da pro-

dução, ou, caso tenha comercializado a 

sua produção a pessoa física, apresentar 

comprovante de recolhimento da contri-

buição previdenciária ao INSS. Ambos 

correspondentes aos últimos 12 meses 

imediatamente anteriores ao requeri-

mento do benefício ou desde o último 

período do defeso até o requerimento, o 

que for menor.

 ▪ Não ter vínculo de emprego ou outra rela-

ção de trabalho ou outra fonte de renda di-

versa da decorrente da atividade pesqueira.

Para a análise do benefício, o pescador de-

verá apresentar os seguintes documentos:

 ▪ Documento de identificação oficial.

 ▪ Número de inscrição no Cadastro de 

Pessoa Física.

 ▪ Número do Registro Geral da Ativida-

de Pesqueira (RGP) ativo, com licen-

ça de pesca na categoria de pescador 

profissional artesanal.

 ▪ Cópia do documento fiscal de venda do 

pescado à empresa adquirente, consu-

midora ou consignatária da produção, em 

que conste, além do registro da operação 

realizada, o valor da respectiva contribui-

ção previdenciária de que trata o 7º inci-

so do art. 30 da Lei nº 8.212, de 1991, ou 

comprovante do recolhimento da contri-

buição previdenciária, caso tenha comer-

cializado sua produção a pessoa física, 

conforme art. 25 da Lei nº 8.212, de 1991.

 ▪ Comprovante de residência em municí-

pios abrangidos pela Portaria que decla-

rou o defeso ou nos limítrofes.

Os seguintes documentos, conforme o caso, 

para defesos restritos à pesca embarcada:

a. Certificado de Registro de Embarcação, 

emitido pelo Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA), em 

que conste a autorização para captura da 

espécie objeto do defeso.

b. Para as embarcações com propulsão 

a motor, cópia do Título de Inscrição de 

Embarcação registrado na Marinha do 

Brasil.

c. Caderneta de Inscrição e Registro (CIR), 

emitida pela Diretoria de Portos e Cos-

tas da Marinha do Brasil (DPC), em que 

conste a categoria do titular como Pesca-

dor Profissional.

d. Rol de equipagem da embarcação, emi-

tida pela DPC, em que conste o pescador 

no rol de tripulantes.
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Para iniciar o atendimento de uma requisi-

ção de seguro-desemprego:

1.  O atendente deve ir ao módulo do segu-

ro-desemprego no Portal Mais Emprego e 

iniciar o preenchimento do requerimento. 

2.  Após o preenchimento de algumas in-

formações, o Portal abre as telas da in-

termediação de mão de obra, em que o 

atendente vai cadastrar o trabalhador ou 

atualizar as suas informações. 

3.  Depois de preencher o cadastro do traba-

lhador, o que possibilitará, mais adiante, a 

sua intermediação, o atendente deve ter-

minar o preenchimento da requisição do 

seguro-desemprego.

4.  Ao final, o sistema vai informar se há ou 

não vagas de emprego adequadas ao per-

fil do trabalhador. 

Se não houver vagas de emprego com o per-

fil do trabalhador, o atendente deverá orien-

tá-lo sobre a importância da qualificação 

profissional. Trabalhadores com mais quali-

ficação apresentam mais e melhores oportu-

nidades no mercado de trabalho. 

O trabalhador que solicita o benefício do se-

guro-desemprego é público prioritário do 

Pronatec para o preenchimento das vagas 

disponíveis nos cursos de Formação Inicial 

e Continuada (FIC).

O que são os cursos de Formação Inicial 

e Continuada (FIC)?

Os cursos FIC são cursos de qualificação 

profissional de curta duração, em média 

160 horas, que focam aspectos práticos 

das profissões. Esses cursos não exi-

gem escolaridade mínima como requisi-

to para a matrícula.

Existem cursos FIC de cabeleireiro, 

copeiro, costureiro, cuidador infantil, 

marceneiro, maquinista, entre muitos 

outros exemplos. 

4.3.2. Registro do Requerimento
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1.  Verificar se o trabalhador tem interesse 

em realizar a sua pré-matrícula e expli-

car a importância da qualificação profis-

sional. 

2.  Se o trabalhador tiver interesse, fazer a 

sua pré-matrícula e orientá-lo a procurar 

a instituição de ensino que irá oferecer o 

curso em um prazo de até sete dias para 

confirmar a matricula.  

3.  Se o trabalhador não tiver interesse e não 

for reincidente, ou seja, em um período de 

10 anos está solicitando o benefício pela 

primeira vez, terminar o requerimento do 

seguro-desemprego. 

4.  Se o trabalhador não tiver interesse e for 

reincidente, ou seja, está solicitando o be-

nefício pela segunda vez ou mais em um 

período de 10 anos, verificar se a justifica-

tiva para não participar do curso é válida. 

5. Se a justificativa for válida, terminar o re-

querimento do seguro-desemprego.

São exemplos de justificativas válidas: o tra-

balhador está fazendo outro curso de quali-

ficação, e comprova isso ao atendente; ou o 

trabalhador está em tratamento médico, e 

comprova isso ao atendente.

6. Se a justificativa não for válida, explicar 

para o trabalhador que o pagamento do 

benefício está condicionado à matricula 

e à frequência em um curso de qualifi-

cação. O não cumprimento das normas 

implica bloqueio do seguro-desemprego. 

7. Se, mesmo ciente das normas, o traba-

lhador não aceitar a pré-matrícula em um 

curso do Pronatec, apresentar o termo de 

recusa ao trabalhador e explicar que o 

seu seguro-desemprego será bloqueado.  

8. Solicitar que o trabalhador assine o ter-

mo de recusa. 

9. Se o trabalhador não concordar em assi-

nar o termo de recusa, solicitar que duas 

testemunhas o assinem.  

Se houver cursos de qualificação do Pronatec disponíveis e compatíveis com a experiência 

profissional ou com a qualificação do trabalhador, o atendente deve: 
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O QUADRO 7 apresenta o fluxograma resumido do atendimento ao trabalhador que solicita o be-

nefício, e as atribuições do atendente quando não há vagas de emprego adequadas ao seu perfil.

QUADRO 7: ATENDIMENTO AO TRABALhADOR QUE SOLICITA O SEGURO-DESEMPREGO E QUANDO NÃO hÁ 
VAGAS DE EMPREGO ADEQUADAS AO SEU PERFIL

*Trabalhadores reincidentes no SD são aqueles que, em um período 
de 10 anos, estão recebendo o benefício pela segunda vez ou mais.

RECEPÇÃO, INÍCIO DO 
REQUERIMENTO DO 

SEGURO-DESEMPREGO E 
INFORMAÇÕES 

CADASTRAIS DO 
TRABALHADOR.

Receber o 
trabalhador 

cordialmente

Ir ao módulo do 
seguro-desemprego 

no Portal Mais 
Emprego e iniciar 

o requerimento

Cadastrar ou 
atualizar o 
cadastro do 

trabalhador no 
módulo da IMO

Terminar o 
requerimento 
do seguro no 

módulo do 
seguro no Portal

Verificar se há 
vagas de 
emprego 

adequadas ao 
perfil do 

trabalhador

Verificar se há 
vagas do 
Pronatec 

disponíveis

Finalizar o 
requerimento.

Oferecer ao 
trabalhador um 

curso de 
qualificação

Realizar a 
pré-matrícula e 

finalizar o 
requerimento

Se o trabalhador 
for reincidente* 

e não há uma 
justificativa 

plausível para 
não realizar o 

curso, o seguro 
é bloqueado.

1ª OPÇÃO: NÃO HÁ VAGAS DE EMPREGO ADEQUADAS AO PERFIL DO TRABALHADOR*
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Oferecer ao 
trabalhador um 

curso de 
qualificação

Realizar a 
pré-matricula e 

finalizar o 
requerimento

Se o trabalhador 
for reincidente e 

não há uma 
justificativa 

plausível para 
não realizar o 

curso, o seguro 
é bloqueado.
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*Quando há vagas de emprego adequadas ao perfil do trabalhador, 
cabe ao atendente ressaltar a importância de ele permanecer no 
mercado de trabalho formal.

Finalizar
requerimento

NÃ
O 

HÁ
 VA

GA
S

Imprimir a 
carta de 

encaminhamento. 
O requerimento 

do seguro fica em 
espera

Cancelar o 
requerimento

2ª OPÇÃO: HÁ VAGAS DE EMPREGO ADEQUADAS AO PERFIL DO TRABALHADOR*

Trabalhador ou 
empregador 
retornam a 

carta de 
encaminhamento

TR
AB

AL
HA

DO
R

 CO
NT

RA
TA

DO

Reiniciar o 
requerimento e 
verificar se há 

vagas no 
PronatecTR

AB
AL

HA
DO

R 
NÃ

O
 CO

NT
RA

TA
DO

TRABALHADOR ACEITA 
SER ENCAMINHADO À 

ENTREVISTA DE EMPREGO

Verifica a 
justificativa se é 

válida

Seguro é 
bloqueadoNÃ

O

Verificar se há 
vagas do 
Pronatec 

disponíveis

TRABALHADOR NÃO 
ACEITA SER ENCAMINHA-

DO À ENTREVISTA DE 
EMPREGO

SI
M

Verificar se há 
vagas do 
Pronatec 

disponíveis

Trabalhador não 
atende aos 

critérios 
subjetivos da vaga

Veta o 
encaminhamento 
do trabalhador

ATENDENTE VETA 
ENCAMINHAMENTO DO 

TRABALHADOR

Se houver vagas de emprego adequadas ao perfil do trabalhador, três situações podem ocor-

rer: (A) o atendente veta o seu encaminhamento, (B) o trabalhador não aceita ser encaminhado 

à entrevista de emprego ou (C) o trabalhador aceita ser encaminhado à entrevista de emprego. 
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O QUADRO 8 apresenta as atribuições do atendente quando há vagas de emprego com o perfil 

do trabalhador que solicita o benefício. 

QUADRO 8: ATENDIMENTO AO TRABALhADOR QUE SOLICITA O SEGURO-DESEMPREGO E QUANDO hÁ 
VAGAS DE EMPREGO ADEQUADAS AO SEU PERFIL

*Trabalhadores reincidentes no SD são aqueles que, em um período 
de 10 anos, estão recebendo o benefício pela segunda vez ou mais.

RECEPÇÃO, INÍCIO DO 
REQUERIMENTO DO 

SEGURO-DESEMPREGO E 
INFORMAÇÕES 

CADASTRAIS DO 
TRABALHADOR.

Receber o 
trabalhador 

cordialmente

Ir ao módulo do 
seguro-desemprego 

no Portal Mais 
Emprego e iniciar 

o requerimento

Cadastrar ou 
atualizar o 
cadastro do 

trabalhador no 
módulo da IMO

Terminar o 
requerimento 
do seguro no 

módulo do 
seguro no Portal

Verificar se há 
vagas de 
emprego 

adequadas ao 
perfil do 

trabalhador

Verificar se há 
vagas do 
Pronatec 

disponíveis

Finalizar o 
requerimento.

Oferecer ao 
trabalhador um 

curso de 
qualificação

Realizar a 
pré-matrícula e 

finalizar o 
requerimento

Se o trabalhador 
for reincidente* 

e não há uma 
justificativa 

plausível para 
não realizar o 

curso, o seguro 
é bloqueado.

1ª OPÇÃO: NÃO HÁ VAGAS DE EMPREGO ADEQUADAS AO PERFIL DO TRABALHADOR*

HÃ
O 

HÁ
 VA

GA
S

TR
AB

AL
HA

DO
R 

AC
EI

TA
 FA

ZE
R 

O 
CU

RS
O

TR
AB

AL
HA

DO
R 

NÃ
O 

AC
EI

TA
 FA

ZE
R 

O 
CU

RS
O

HÁ
 VA

GA
S

Oferecer ao 
trabalhador um 

curso de 
qualificação

Realizar a 
pré-matricula e 

finalizar o 
requerimento

Se o trabalhador 
for reincidente e 

não há uma 
justificativa 

plausível para 
não realizar o 

curso, o seguro 
é bloqueado.

TR
AB

AL
HA

DO
R 

AC
EI

TA
 FA

ZE
R 

O 
CU

RS
O

TR
AB

AL
HA

DO
R 

NÃ
O 

AC
EI

TA
 FA

ZE
R 

O 
CU

RS
O

HÁ
 VA

GA
S

*Quando há vagas de emprego adequadas ao perfil do trabalhador, 
cabe ao atendente ressaltar a importância de ele permanecer no 
mercado de trabalho formal.

Finalizar
requerimento

NÃ
O 

HÁ
 VA

GA
S

Imprimir a 
carta de 

encaminhamento. 
O requerimento 

do seguro fica em 
espera

Cancelar o 
requerimento

2ª OPÇÃO: HÁ VAGAS DE EMPREGO ADEQUADAS AO PERFIL DO TRABALHADOR*

Trabalhador ou 
empregador 
retornam a 

carta de 
encaminhamento

TR
AB

AL
HA

DO
R

 CO
NT

RA
TA

DO

Reiniciar o 
requerimento e 
verificar se há 

vagas no 
PronatecTR

AB
AL

HA
DO

R 
NÃ

O
 CO

NT
RA

TA
DO

TRABALHADOR ACEITA 
SER ENCAMINHADO À 

ENTREVISTA DE EMPREGO

Verifica a 
justificativa se é 

válida

Seguro é 
bloqueadoNÃ

O

Verificar se há 
vagas do 
Pronatec 

disponíveis

TRABALHADOR NÃO 
ACEITA SER ENCAMINHA-

DO À ENTREVISTA DE 
EMPREGO

SI
M

Verificar se há 
vagas do 
Pronatec 

disponíveis

Trabalhador não 
atende aos 

critérios 
subjetivos da vaga

Veta o 
encaminhamento 
do trabalhador

ATENDENTE VETA 
ENCAMINHAMENTO DO 

TRABALHADOR



Gerenciando o SINE – Manual para a Gestão dos Postos de Atendimento

P. 40

As três opções são detalhadas na sequência: 

(A) é necessário ter muita atenção ao vetar o encaminhamento de um trabalhador. 

Isso só deve ser feito quando o trabalhador não preenche os requisitos subjetivos 

da vaga que foram explicados pela equipe de captação durante o seu registro.

(B)Se não há nada que impeça o encaminhamento do trabalhador, mas ele não 

aceita ser encaminhado, o atendente deve:

1. Ressaltar a importância de ele permanecer no mercado de trabalho formal, 

para garantir os seus benefícios trabalhistas e previdenciários, o seu ganho de 

produtividade e aumentar a sua experiência profissional. 

2. Analisar a justificativa do trabalhador para não aceitar o encaminhamento. 

3. Se a justificativa for válida, terminar o requerimento do seguro-desemprego.

4. Por outro lado, se a justificativa dada pelo trabalhador não for válida, explicar 

que a concessão do benefício está condicionada ao fato de o trabalhador não 

conseguir recolocação imediata no mercado de trabalho. 

5. Se, mesmo ciente das normas, o trabalhador não aceitar ser encaminhado à 

entrevista de emprego, apresentar o termo de recusa ao trabalhador e explicar 

que o seu seguro-desemprego será bloqueado.

6. Solicitar que o trabalhador assine o termo de recusa. 

7. Se o trabalhador não concordar em assinar o termo de recusa, solicitar que 

duas testemunhas o assinem.  

(C) Se o trabalhador aceita ser encaminhado, o atendente deve:

1. Imprimir a carta de encaminhamento e o requerimento do seguro-desemprego 

ficará em espera. 

2. Orientar para a importância de ser pontual na entrevista, de se comportar ideal-

mente (não mascar chicletes, desligar o celular e prestar atenção às instruções) 

e de usar vestimentas mais adequadas (optar por roupas mais formais).  

3. Verificar se o trabalhador tem interesse em fazer um curso de qualificação e se 

há vagas disponíveis no Pronatec. Se houver vagas disponíveis e o trabalhador 

aceitar fazer o curso, realizar a pré-matrícula e orientá-lo a procurar a insti-

tuição de ensino que vai oferecer o curso em um prazo de até sete dias para 

confirmar a matrícula.  

4. Se o trabalhador conseguir o emprego, o requerimento é cancelado.   

A

B

C
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5. Se o trabalhador não conseguir o emprego, o requerimento é reiniciado e o atendente 

verifica se há cursos de qualificação do Pronatec disponíveis e compatíveis com a expe-

riência profissional e com a qualificação do trabalhador. 

6. Se houver vagas e o trabalhador tiver interesse, fazer a sua pré-matrícula, orientá-lo a pro-

curar a instituição de ensino que vai oferecer o curso em um prazo de até sete dias para 

confirmar a matrícula e finalizar o requerimento do seguro-desemprego. 

7. Se o trabalhador não tiver interesse e não for reincidente, ou seja, em um período de 

10 anos está solicitando o benefício pela primeira vez, finalizar o requerimento do 

seguro-desemprego. 

8. Se o trabalhador não tiver interesse e for reincidente, ou seja, está solicitando o benefí-

cio pela segunda vez ou mais em um período de 10 anos, verificar se a justificativa para 

não participar do curso é válida. 

9. Se a justificativa for válida, terminar o requerimento do seguro-desemprego.

10. Se a justificativa não for válida, explicar para o trabalhador que o pagamento do benefício 

está condicionado à matricula e à frequência em um curso de qualificação. O não cum-

primento das normas implica bloqueio do seguro-desemprego. 

11. Se, mesmo ciente das normas, o trabalhador não aceitar a pré-matrícula em um curso 

do Pronatec, apresentar o termo de recusa ao trabalhador e explicar que o seu seguro-

desemprego será bloqueado.  

12. Solicitar que o trabalhador assine o termo de recusa. 

13. Se o trabalhador não concordar em assinar o termo de recusa, solicitar que duas teste-

munhas o assinem.  
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4.3.3. Período Aquisitivo 

do Seguro-Desemprego

O período de carência para a solicitação do 

benefício do seguro-desemprego é de um 

ano e quatro meses. Para melhor entendi-

mento, considere o seguinte caso: 

 ▪  Um trabalhador foi demitido em 

01/01/2014 e atende às condiciona-

lidades para receber o benefício do 

seguro-desemprego. 

 ▪  Esse trabalhador recebe todas as parce-

las a que tem direito e retorna ao merca-

do de trabalho em 01/06/2014 (cinco me-

ses depois). 

 ▪  Depois de trabalhar nove meses, o traba-

lhador é demitido em 01/02/2015. 

 ▪ Esse trabalhador não poderá solicitar o be-

nefício do seguro-desemprego novamente 

porque ainda está no período de carência. 

 ▪  Uma nova solicitação do benefício só 

poderá ser feita a partir de 01/05/2015, 

ou seja, 16 meses após o requerimen-

to feito para a demissão ocorrida em 

01/01/2014. 

O período aquisitivo para o recebimento do 

benefício também é de um ano e quatro me-

ses. Considere trabalhadores que atendam 

aos três requisitos:

 ▪  Não receberam todas as parcelas do se-

guro-desemprego a que tinham direito. 

 ▪  Conseguiram recolocação no mercado de 

trabalho formal.

 ▪  Foram demitidos desse novo emprego 

em um prazo inferior a um ano e quatro 

meses.

Esses trabalhadores podem solicitar o recebi-

mento das parcelas que não foram pagas an-

teriormente. Considere um trabalhador que:

 ▪  Tenha direito a cinco parcelas do benefí-

cio do seguro-desemprego.

 ▪  Recebeu três parcelas e conseguiu reco-

locação no mercado de trabalho formal.

 ▪  Trabalhou por dez meses e foi demitido 

novamente. 

Esse trabalhador, por estar dentro do perío-

do aquisitivo de 16 meses, pode solicitar o 

recebimento das duas parcelas que não re-

cebeu anteriormente. 
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O benefício do seguro-desemprego e contratos com prazo determinado

Contratos com prazo determinado não possibilitam requerimento do benefício do segu-

ro-desemprego, exceto para trabalhadores que, após um contrato de prazo determinado, 

estejam no período de aquisição e solicitem o recebimento das parcelas que não recebe-

ram anteriormente. Um trabalhador que:

1.  Recebeu duas das quatro parcelas a que tinha direito.

2.  Conseguiu um emprego com contrato de prazo determinado. 

3.  Trabalhou seis meses.

Por estar no período aquisitivo de um ano e quatro meses, este trabalhador pode solicitar 

o recebimento das duas parcelas que não recebeu anteriormente. 
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4.4. Encaminhamento para Qualificação Profissional

Um posto de atendimento pode (A) encaminhar 
o trabalhador para a qualificação profissional 
disponibilizada fora da Rede SINE (cursos do 
Pronatec ou demais cursos disponibilizados 
pelo estado, município ou instituições sem 
fins lucrativos); ou (B) encaminhar o trabalha-
dor para cursos de qualificação ou aulas de 
reforço promovidas pelo próprio posto. 

Em ambos os casos, é relevante que o aten-
dente ressalte ao trabalhador a importância 
que a qualificação terá na sua vida. Traba-
lhadores mais bem qualificados apresentam 
produtividade mais alta, melhores possibili-
dades de conseguir um emprego e de obter 
rendimentos mais elevados. 

Alguns argumentos podem ser utilizados 
pelos atendentes durante o atendimen-
to ao trabalhador: 

 ▪  Pesquisas recentes indicam que profis-
sionais que concluíram a educação regu-
lar e fizeram um curso técnico possuem 
rendimento cerca de 10% superior, com-
parativamente, a profissionais que con-
cluíram apenas a educação regular1. 

 ▪ Estudos indicam que trabalhadores que 
chegaram ao Ensino Médio possuem taxa 
de formalização cerca de 60% superior à de 
trabalhadores com Ensino Fundamental2.  

 ▪  A proporção de trabalhadores com ren-
dimento inferior a um salário mínimo é 
duas vezes maior entre trabalhadores 
que chegaram até o Ensino Fundamen-
tal, quando comparados aos trabalhado-

res que chegaram ao Ensino Médio3. 

Encaminhamentos apresentam resulta-

dos mais positivos se os trabalhadores 

são qualificados. Oriente o trabalhador 

sobre a importância da qualificação.

A qualificação deve ser promovida 

pelo atendente:

 ▪  Aos trabalhadores que vão aos postos de 

atendimento para obter maiores informa-

ções sobre os cursos de qualificação dis-

poníveis na região.  

 ▪  Durante o atendimento, na intermediação 

de mão de obra, o atendente pode oferecer 

cursos de qualificação para os trabalha-

dores que conseguiram e para os que não 

conseguiram cartas de encaminhamento. 

 ▪  Durante o atendimento de requerimento 

do seguro-desemprego. 

O atendente deve: 

 ▪ Manter-se informado sobre os cursos de 

qualificação disponíveis na região, tanto 

Pronatec, quanto demais cursos promo-

vidos pelo estado, município ou institui-

ções sem fins lucrativos. 

 ▪  Verificar a oferta de cursos do Pronatec 

por meio do endereço eletrônico sistec.

mec.gov.br. É importante verificar cur-

sos que sejam compatíveis com o perfil 

do trabalhador: escolaridade, mobilidade 

física e motora, área de interesse e expe-

riências profissionais anteriores. 

 ▪  Orientar o trabalhador a procurar a insti-

tuição de ensino que vai oferecer o curso 

1 Retornos da Educação Profissional e Técnica no Brasil. Rita Almeida; Leandrio Anazawa; Naércio Menezes; e Lígia Vasconcellos. 2014. 
Avaliação Econômica do Ensino Médio Profissional. Fernanda Costa, Julia Guerra e Lígia Vasconcellos. 2010.
2 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2013. 
3 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2013.
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A idade mínima para a realização de pré-matrícula é 16 anos, mas há cursos que exigem 

idade mínima de 18, como soldador. 

O Pronatec trabalhador disponibiliza auxílio-transporte, alimentação, material didático 

e uniforme (camisa do curso).
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V. ATENDIMENTO 
AO EMPREGADOR
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SINE valida a vaga.
Se desejar, o 

empregador pode 
cadastrar vagas.

EMPREGADOR REALIZA 
DIRETAMENTE O SEU 

CADASTRO PELO 
PORTAL MAIS 

EMPREGO.

O SINE ENTRA EM 
CONTATO COM O 

EMPREGADOR OU O 
EMPREGADOR ENTRA 
EM CONTATO COM O 

SINE. O CONTATO 
PODE SER FEITO POR 
TELEFONE, E-MAIL, 
REDES SOCIAIS OU 

PRESENCIALMENTE.

Empregador realiza 
o cadastro.

SINE valida o 
cadastro.

Verificar se o 
empregador deseja 

se cadastrar ou 
atualizar o seu 

cadastro

    Cadastrar ou 
atualizar o cadastro 

do empregador e 
verificar se o 

empregador deseja 
cadastrar vagas.

Registrar as 
informações

Sistema 
registra recusa

Sistema 
registra recusa

CADASTRO, ATUALIZAÇÃO E CAPTAÇÃO DE VAGAS

NÃ
O

NÃ
O

SI
M

SI
M

O posto de atendimento pode aguardar a iniciativa de empregadores para a captação de vagas 
de emprego, o que pode ocorrer por meio de visitas ao SINE, contatos telefônicos, e-mail ou ca-
dastro do empregador no Portal Mais Emprego, o que é chamado de captação passiva de vagas. 

Por outro lado, a captação ativa ocorre quando a iniciativa para a captação de vagas é tomada pelo 
posto de atendimento por meio de visitas a empregadores, contatos telefônicos, e-mail ou redes 
sociais. Essa iniciativa do SINE é fundamental para se aproximar dos empregadores e conseguir 
captar mais vagas de emprego. 

O QUADRO 9 apresenta o fluxograma resumido do atendimento aos empregadores durante 

a intermediação. 

QUADRO 9: ATENDIMENTO AOS EMPREGADORES NA INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA
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5.1. Cadastro ou Atualização Cadastral do 

Empregador

Ao iniciar o atendimento, o atendente 
deve verificar se o empregador já possui 
ou não cadastro com o SINE. As seguintes 
informações devem ser registradas 
ou atualizadas (se o empregador já 
possuir cadastro): 

 ▪ O Cadastro Nacional de Pessoa Jurídi-
ca (CNPJ), o Cadastro de Pessoa Física 
(CPF) do responsável pela empresa e o 
Cadastro Específico do INSS (CEI).  

 ▪  Informações cadastrais gerais, como 
endereço, telefone e e-mail.

 ▪ Principal atividade econômica da empresa. 

O cadastro ou a atualização cadastral tam-
bém podem ser efetuados diretamente 
pelo empregador. Por meio do endereço 
eletrônico maisemprego.mte.gov.br, o em-
pregador consegue: 

 ▪  Realizar e atualizar o seu cadastro. 
 ▪  Disponibilizar vagas de emprego.
 ▪ Selecionar um posto de atendimento do 

SINE para realizar a gestão do seu cadas-
tro e das vagas que forem disponibilizadas. 

 ▪  Verificar currículos de trabalhadores e rea-
lizar convocações.

 ▪ Acompanhar o processo de intermediação.
 ▪ Registrar o resultado de processos seletivos.
 ▪  Enviar requerimento do seguro-desem-

prego pela internet. 
 ▪ Acessar os portais do Cadastro Geral 

de Empregados e Desempregados (CA-
GED) e da Classificação Brasileira de 

Ocupações (CBO). 

5.2. Cadastro de Vagas

O cadastro de uma vaga de emprego con-

siste no registro de todos os requisitos da 
vaga, como escolaridade mínima, experiên-
cia anterior (ou não) e cursos de qualifica-
ção; além de informações sobre local de 
trabalho e remuneração mensal. O captador 
de vagas, ao questionar o empregador, deve 
conseguir identificar o que o trabalhador vai 
fazer, como vai fazer e para que vai fazer. 
Esse processo possibilita determinar a ocu-
pação adequada para a vaga, de acordo com 
a Classificação Brasileira de Ocupações. 

Durante a captação de vagas, 
é importante que: 

 ▪  O captador oriente o empregador para que 
o perfil da vaga disponibilizada só apresen-
te informações sobre os conhecimentos e 
as habilidades desejáveis ao trabalhador 
que vai ocupar a vaga. O posto não deve 
incentivar nenhum tipo de discriminação, 
seja de cor de pele, idade ou gênero. 

 ▪  Os campos de justificativa sejam preen-
chidos com informações disponibilizadas 
pelos empregadores.

 ▪ Os critérios da vaga assumam, sempre 
que possível, a condição de desejável (não 
imprescindível). Dessa forma, se um dos 
requisitos da vaga é o trabalhador apre-
sentar Ensino Médio completo, mas essa 
condição é desejável, ao cruzar o perfil da 
vaga com o perfil dos trabalhadores, aque-
les com Ensino Fundamental também po-
derão ser encaminhados à entrevista, sem 
que seja necessária a flexibilização. 
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O captador deve preencher a maior quantidade de informações possíveis no cadastra-

mento de uma vaga. Com informações mais precisas, é possível encaminhar os traba-

lhadores mais adequados às entrevistas de emprego.

5.3. Período de Validade da Vaga

As vagas registradas no Portal têm validade de 30 dias a partir da dada do cadastramento. Se, 
depois desse prazo, a vaga não for preenchida, o prazo poderá se prorrogado por mais 30 dias.

Durante o período de validade da vaga, é possível agendar novos horários para entrevistas de 
emprego, cancelá-las ou flexibilizar algum critério para que seja mais fácil encontrar um tra-
balhador com o perfil adequado. 

É responsabilidade do administrador de vagas acompanhar os encaminhamentos realiza-
dos, identificar vagas que estão há muito tempo abertas e identificar vagas que não apre-
sentaram nenhum encaminhamento. Para essas vagas, sugere-se entrar em contato com o 
empregador para modificar algum requisito da vaga e torná-la mais atrativa, para conseguir 
encaminhar trabalhadores.
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5.4. Convocação de Trabalhadores para 

Entrevistas

A convocação de trabalhadores para entre-

vistas de emprego consiste em identificar 

trabalhadores com perfil adequado para as 

vagas de emprego disponíveis e convidá-los 

para participar do processo seletivo. A con-

vocação pode ser realizada pelos (A) postos 

de atendimento do SINE ou (B) pelo empre-

gador por meio do Portal Mais Emprego. 

(A) A equipe do SINE realiza a convocação 

por telefone, e-mail ou mensagens de tex-

to pelo celular. 

(B) Se o empregador optar por convocar 

trabalhadores por meio do Portal Mais 

Emprego, os trabalhadores convocados 

receberão um e-mail para que compare-

çam, se desejarem, à entrevista. O empre-

gador não consegue visualizar os dados 

cadastrais dos trabalhadores. 

Se a vaga exigir a realização de pré-seleção, 

o trabalhador selecionado deverá compare-

cer ao posto de atendimento para realizar a 

pré-seleção e, se tudo der certo, compare-

cer à entrevista de emprego. 

5.5. Pré-seleção

A pré-seleção realizada nos postos de aten-

dimento avalia os candidatos antes de os en-

caminharem às entrevistas com os empre-

gadores. Por meio da pré-seleção, o SINE 

identifica os trabalhadores que apresentam 

o perfil mais adequado para a vaga. Ao en-

caminhar os melhores candidatos, maiores 

são as possibilidades de preenchimento da 

vaga e de satisfação do empregador. Isso 

reforça os vínculos com o SINE e incentiva 

os empregadores a disponibilizarem mais 

vagas no posto. 

A pré-seleção é realizada por meio de aná-

lise curricular, entrevista individual ou co-

letiva, dinâmicas de grupo ou aplicação de 

provas objetivas ou discursivas. Os trabalha-

dores aprovados na pré-seleção são enca-

minhados à entrevista. 

Se o posto de atendimento não apresentar 

uma equipe responsável pela realização de 

pré-seleções, salas disponíveis no posto po-

dem ser disponibilizadas aos empregadores 

para que realizem processos seletivos. 
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VI. DICAS 
PARA 
A EQUIPE 
Este capítulo apresenta algumas dicas para a equipe SINE para melhoria do atendimento 

aos trabalhadores e empregadores. 

É muito importante que a equipe do posto: 

 ▪  Recepcione trabalhadores e empregado-

res cordialmente. 

 ▪ Pense que o trabalhador que senta à sua 

frente depende do seu esforço para conse-

guir uma colocação no mercado de traba-

lho, para conseguir realizar um curso de 

qualificação profissional ou para ter aces-

so ao benefício do seguro-desemprego. 

 ▪  Escute com atenção.

 ▪  Respeite trabalhadores e empregadores e 

seja paciente. 

 ▪  Não interrompa trabalhadores e empre-

gadores durante suas falas.

 ▪  Mantenha o trabalhador ou o empregador 

informado sobre o andamento do aten-

dimento os resultados que aparecem na 

tela do seu computador. 

 ▪  Mantenha como foco a busca pela in-

serção do trabalhador no mercado de 

trabalho. Na ausência de oportunidades 

profissionais adequadas ao perfil do tra-

balhador, prossiga com o requerimento 

do seguro-desemprego. 

 ▪  Sempre que necessário, use o seu poder 

de argumentação para demonstrar que o 

maior direito do trabalhador é permane-

cer no mercado de trabalho. 

 ▪  Informe-se sobre as oportunidades de 

trabalho disponíveis. Com essa informa-

ção, é possível orientar, de forma mais 

adequada, o trabalhador durante o aten-

dimento. 

 ▪  Estabeleça vínculos com empregadores 

locais. Quanto maior a rede de emprega-

dores cadastrados, maior é o potencial 

para captação de vagas, o que dá mais 

credibilidade ao sistema. 

 ▪  Dedique-se à execução do plano de tra-

balho do gestor para o atingimento das 

metas propostas para o posto. 
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Esta Cartilha apresenta orienta-

ções para a execução dos servi-

ços de intermediação de mão de 

obra, requerimento do seguro-

desemprego e encaminhamento 

para qualificação profissional. O 

objetivo é capacitar a equipe dos 

postos de atendimento do SINE 

para que todos disponibilizem os 

serviços de uma forma padrão, 

com qualidade e na maior brevi-

dade possível.
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