
RESOLUÇÃO Nº 575, DE 28 DE ABRIL DE 2008 
Revogada pela Resolução nº 679/2011 

 
Estabelece diretrizes e critérios para transferências de recursos 
do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, aos estados, 
municípios, organizações governamentais, não governamentais 
ou intergovernamentais, com vistas à execução do Plano 
Nacional de Qualificação – PNQ, como parte integrada do 
Sistema Nacional de Emprego – SINE, no âmbito do Programa 
do Seguro-Desemprego.  

 
O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador – CODEFAT, no uso das 

atribuições que lhe confere o inciso V, do artigo 19, da Lei n° 7.998, de 11 de janeiro de 1990, 
resolve: 

 
Art. 1° O Plano Nacional de Qualificação – PNQ, como parte integrada do Sistema 

Nacional de Emprego - SINE, será financiado com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador – 
FAT, cujas transferências aos estados, municípios, organizações governamentais, 
intergovernamentais e não governamentais sem fins lucrativos dar-se-ão por meio de convênios 
plurianuais e outros instrumentos firmados com o Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, por 
meio da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego – SPPE, com interveniência do Conselho 
Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT, nos termos da legislação vigente, 
da presente Resolução e demais orientações emanadas deste Conselho. 

 
Art. 1º O Plano Nacional de Qualificação – PNQ, como parte integrada do Sistema 

Nacional de Emprego - SINE, será financiado com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador – 
FAT, cujas transferências aos estados, Distrito Federal, municípios, organizações governamentais, 
intergovernamentais, entidades sindicais e entidades privadas sem fins lucrativos dar-se-ão por meio 
de convênios plurianuais e outros instrumentos firmados com o Ministério do Trabalho e Emprego - 
MTE, por meio da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego – SPPE, com interveniência do 
Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT, nos termos da legislação 
vigente, da presente Resolução e demais orientações emanadas deste Conselho. (Redação dada pela 
Resolução nº 667/2011) 

 
§ 1º O Plano Nacional de Qualificação – PNQ será gerenciado pelo MTE, observados os 

Termos de Referência e Resoluções aprovadas por este Conselho, e legislação vigente. 
 
§ 2º O PNQ tem como objetivo estabelecer uma articulação entre o Trabalho, a Educação e 

o Desenvolvimento, considerando a qualificação social e profissional um direito do trabalhador e 
instrumento indispensável à sua inclusão e aumento de sua permanência no mundo do trabalho. 

 
Art. 2° A operacionalização do PNQ dar-se-á em sintonia com os planos plurianuais do 

Governo Federal e em observância aos seguintes princípios: 
 
I. articulação entre Trabalho, Educação e Desenvolvimento; 
 
II. qualificação como direito e política pública; 
 
III. diálogo e controle social, tripartismo e negociação coletiva; 
 
IV. não superposição de ações entre estados, municípios e com outros ministérios e o 

estabelecimento de critérios objetivos de distribuição de responsabilidades e recursos; 
 



 

V. adequação entre as demandas do mundo do trabalho e da sociedade e a oferta de ações 
de qualificação, consideradas as especificidades do território do setor produtivo; 

 
IV. não superposição de ações entre estados ou Distrito Federal, municípios e com outros 

ministérios e o estabelecimento de critérios objetivos de distribuição de responsabilidades e 
recursos; (Redação dada pela Resolução nº 667/2011) 

 
V. adequação entre as demandas do mundo do trabalho e da sociedade e a oferta de ações 

de qualificação, consideradas as especificidades do território e do setor produtivo; (Redação dada 
pela Resolução nº 667/2011) 

 
VI. trabalho como Princípio Educativo; 
 
VII. reconhecimento dos saberes acumulados na vida e no trabalho, por meio da 

certificação profissional e da orientação profissional; 
 
VIII. efetividade Social e qualidade pedagógica das ações. 
 
Art. 3° Define-se como qualificação social e profissional as ações de educação profissional 

que colaborem para a inserção do trabalhador no mundo do trabalho e que contribuam para: 
 
I. formação intelectual, técnica e cultural do trabalhador brasileiro; 
 
II. elevação da escolaridade do trabalhador, por meio da articulação com as políticas 

públicas de educação, em particular com a educação de jovens e adultos e a educação profissional e 
tecnológica; 

 
III. inclusão social do trabalhador, o combate à discriminação e a vulnerabilidade das 

populações; 
 
IV. obtenção de emprego e trabalho decente e da participação em processos de geração de 

oportunidades de trabalho e de renda; 
 
V. permanência no mercado de trabalho, reduzindo os riscos de demissão e as taxas de 

rotatividade; 
 
VI. êxito do empreendimento individual ou coletivo, na perspectiva da economia popular 

solidária; 
 
VII. elevação da produtividade, da competitividade e da renda; 
 
VIII. articulação com as ações de caráter macroeconômico e com micro e pequenos 

empreendimentos, para permitir o aproveitamento, pelos trabalhadores, das oportunidades geradas 
pelo desenvolvimento local e regional; 

 
IX. articulação com todas as ações do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, 

inclusive com os beneficiários do seguro-desemprego. 
 
Art. 4º As ações de qualificação social e profissional deverão ser direcionadas 

prioritariamente para as seguintes populações: 
 
I. beneficiários do Programa do Seguro-Desemprego; 
 



 

II. trabalhadoras/es domésticos/os; 
 
III. trabalhadores/as em empresas afetadas por processos de modernização tecnológica e 

outras formas de reestruturação produtiva; 
 
III. trabalhadores/as empregados em empresas afetadas por processos de modernização 

tecnológica e outras formas de reestruturação produtiva; (Redação dada pela Resolução nº 
667/2011) 

 
IV. pessoas beneficiárias de políticas de inclusão social; inclusive do programa Bolsa 

Família, de ações afirmativas de combate à discriminação; de políticas de integração e 
desenvolvimento regional e local; 

 
V. trabalhadores/as internos e egressos do sistema penal e jovens submetidos a medidas 

sócio-educativas; 
 
VI. trabalhadores/as libertados/as de regime de trabalho degradante e de familiares de 

egressos do trabalho infantil; 
 
VII. trabalhadores/as de empresas incluídas em arranjos produtivos locais; 
 
VIII. trabalhadores de setores considerados estratégicos da economia, segundo a 

perspectiva do desenvolvimento sustentável e da geração de emprego e renda; 
 
IX. trabalhadores do setor artístico, cultural e de artesanato; 
 
X. trabalhadores autônomos, por conta própria, cooperativados, em condição associativa 

ou autogestionada; 
 
X. trabalhadores autônomos, por conta própria, cooperativados, em condição associativa 

ou autogestionada, empreendedor individual; (Redação dada pela Resolução nº 667/2011) 
 
XI. trabalhadores de micro e pequenas empresas; 
 
XII. estagiários; 
 
XIII. trabalhadores/as rurais e da pesca; 
 
XIV. pessoas com deficiência; 
 
XV. trabalhadores da educação de jovens e adultos - EJA. (Incluído pela Resolução nº 

667/2011) 
 
§ 1º Além das populações previstas no caput deste artigo, poderão ser atendidas na forma e 

limites previstos em Termo de Referência, representantes em fóruns, comissões e conselhos de 
formulação e implementação de políticas públicas de trabalho, emprego e renda. 

 
§ 1º Além das populações previstas no caput deste artigo, poderão ser atendidas, na forma 

e limites previstos em Termo de Referência, representantes em fóruns, comissões e conselhos de 
formulação e implementação de políticas públicas de trabalho, emprego e renda; e trabalhadores 
empregados, na forma e limites previstos em instrumentos de chamamento público. (Redação dada 
pela Resolução nº 667/2011) 

 



 

§ 2º A não existência de posto do SINE ou seu sucedâneo não será impedimento para a 
realização das ações de qualificação social e profissional. 

 
§ 3º Os trabalhadores, as pessoas e os representantes de que tratam os incisos do caput e o 

§ 1º deste artigo somente poderão ser beneficiários das ações de qualificação social e profissional 
do PNQ se apresentarem número de cadastro no Programa de Integração Social – PIS ou no 
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Publico – PASEP, ou Número de Identificação 
Social – NIS. (Redação dada pela Resolução nº 578/2008) 

 
§ 4º No caso daqueles que não tenham o número de cadastro de que trata o parágrafo 

anterior, e que venham a ser selecionados para atendimento no âmbito do PNQ, os executores das 
ações de qualificação social e profissional convenentes do MTE deverão, durante a execução dessas 
ações, tomar as providências necessárias para que sejam devidamente cadastrados. (Redação dada 
pela Resolução nº 578/2008) 

 
§ 5º Para as populações previstas nos incisos I, II e de IV a XIV do caput deste artigo, 

terão prioridade os trabalhadores cadastrados no Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, 
no âmbito do SINE. (Redação dada pela Resolução nº 638/2010) 

 
§ 6º É obrigatória a destinação de 10% (dez por cento) das vagas dos Planos Territoriais de 

Qualificação – PlanTeQ e Planos Setoriais de Qualificação – PlanSeQ, no âmbito do Plano 
Nacional de Qualificação – PNQ, para portadores de deficiências, não impeditivas ao exercício de 
atividade laboral, e segurados da Previdência Social em processo de reabilitação profissional, 
cumpridos os requisitos legalmente estabelecidos para o PNQ e disposições da norma 
regulamentadora da Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. 
(Redação dada pela Resolução nº 638/2010) 

 
§ 7º O Termo de Referência deverá contemplar regras específicas para a qualificação 

profissional dos portadores de deficiências. (Redação dada pela Resolução nº 638/2010) 
 
Art. 5º Para assegurar a qualidade pedagógica das ações de qualificação oferecidas no 

âmbito do PNQ, os projetos de qualificação social e profissional deverão obrigatoriamente, quanto à 
carga horária, observar: 

 
Art. 5º Para assegurar a qualidade pedagógica das ações de qualificação oferecidas no 

âmbito do PNQ, os projetos de qualificação social e profissional deverão obrigatoriamente observar 
a carga horária média de 200 h (duzentas horas), quando considerado o conjunto das ações 
formativas, salvo quando existir regulação do DEQ/SPPE quanto à carga horária para o curso 
específico; e: (Redação dada pela Resolução nº 667/2011) 

 
I. mínimo de 85% (oitenta e cinco por cento) de ações formativas denominadas cursos ou 

laboratórios, que não poderão ter carga horária inferior a 40 (quarenta) horas; 
 
II. até 15% (quinze por cento) de ações formativas denominadas seminários e oficinas cuja 

duração não poderá ser inferior a 16 (dezesseis) horas; 
 
I. mínimo de 90% (noventa por cento) de ações formativas denominadas cursos, aulas 

teóricas e práticas, que não poderão ter carga horária inferior a 40 (quarenta) horas; (Redação dada 
pela Resolução nº 638/2010) 

 
II. até 10% (dez por cento) de ações formativas denominadas seminários, complementar às 

ações denominadas cursos; (Redação dada pela Resolução nº 638/2010) 
 



 

III. carga horária média de 200 h (duzentas horas) quando considerado o conjunto das 
ações formativas, salvo quando, justificativa fundamentada do proponente for aceita pela equipe 
técnica da SPPE-MTE. 

 
§ 1º O programa dos cursos deverá contemplar no mínimo 70% (setenta por cento) e no 

máximo 80% (oitenta por cento) da carga horária total em conteúdos específicos, ressalvados casos 
especiais, devidamente justificados e previamente aprovados pelo MTE. 

 
§ 2º Os cursos constantes do inciso I deste artigo englobam toda ação de qualificação 

social e profissional caracterizada como curso e outras formas de ensino presencial ou à distância. 
 
§ 2º Os cursos constantes do inciso I deste artigo englobam toda ação de qualificação 

social e profissional caracterizada como curso, com aulas teóricas e práticas, e outras formas de 
ensino presencial ou à distância. (Redação dada pela Resolução nº 638/2010) 

 
§ 3º As regras estabelecidas neste artigo não se aplicam as ações direcionadas para o 

público especificado no § 1º do art. 4º. (Redação dada pela Resolução nº 638/2010) 
 
§ 2º Os projetos de qualificação social e profissional englobam toda ação de qualificação 

social e profissional caracterizada como curso ou laboratório, com aulas teóricas e práticas, e outras 
formas de ensino presencial ou à distância. (Redação dada pela Resolução nº 667/2011) 

 
§ 3º Os cursos deverão incluir horas teóricas e práticas, de acordo com a ocupação 

pretendida com a qualificação. (Redação dada pela Resolução nº 667/2011) 
 
§ 4º Deve ser estabelecida nas programações dos cursos uma carga horária mínima de 30% 

(trinta por cento) para a prática profissional. (Incluído pela Resolução nº 667/2011) 
 
§ 5º As regras estabelecidas nos §§ 3º e 4º deste artigo não são obrigatórias para os cursos 

no âmbito da modalidade de Qualificação à Distância, que poderão ser desenvolvidos integralmente 
à distância, ou, preferencialmente, combinando-se parte à distância e parte presencial, com 
aplicação da prática profissional. (Incluído pela Resolução nº 667/2011) 

 
§ 6º As regras estabelecidas neste artigo não se aplicam as ações direcionadas para o 

público especificado no § 1º do art. 4º. (Incluído pela Resolução nº 667/2011) 
 
Art. 6º O Plano Nacional de Qualificação – PNQ é implementado por meio de PlanTeQs – 

Planos Territoriais de Qualificação, de PlanSeQs – Planos Setoriais de Qualificação, ProEsQs – 
Projetos Especiais de Qualificação e Certificação Profissional. 

 
Art. 6º O Plano Nacional de Qualificação – PNQ é implementado por meio de PlanTeQs – 

Planos Territoriais de Qualificação, PlanSeQs – Planos Setoriais de Qualificação, Próximo Passo, 
Qualificação à Distância – QAD, Passaporte Qualificação, ProEsQs – Projetos Especiais de 
Qualificação e Certificação Profissional. (Redação dada pela Resolução nº 667/2011) 

 
Art. 7º Os PlanTeQs – Planos Territoriais de Qualificação contemplam projetos e ações de 

qualificação social e profissional – QSP circunscritas a um território, seja unidade federativa ou 
município, com vistas a assegurar progressivo alinhamento e articulação entre demanda e oferta de 
qualificação nesses territórios. 

 
§ 1° Os PlanTeQs são executados sob gestão das secretarias estaduais de trabalho ou 

equivalentes; das secretarias municipais de trabalho, ou equivalentes, de municípios com mais de 
200 mil habitantes e de organizações não governamentais sem fins lucrativos.  



 

 
§ 2° Para verificação da quantidade de habitantes dos municípios será adotada a base a 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(PNAD/IBGE), o Censo Populacional (IBGE) ou a estimativa oficial do IBGE, dos quais será 
escolhido o de base estatística mais recente e disponível. 

 
§ 2° Para verificação da quantidade de habitantes dos municípios ou da População 

Economicamente Ativa (PEA) dos estados será adotada a base a Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (PNAD/IBGE), o Censo Populacional 
(IBGE) ou a estimativa oficial do IBGE, dos quais será escolhido o de base estatística mais recente 
e disponível. (Redação dada pela Resolução nº 638/2010) 

 
§ 3° As ações de qualificação social e profissional no âmbito dos PlanTeQs serão 

executadas, por meio do Sistema Nacional de Emprego – SINE, conforme Resoluções deste 
Conselho. 

 
§ 1° Os PlanTeQs são executados sob gestão das secretarias estaduais de trabalho ou 

equivalentes; das secretarias municipais de trabalho, ou equivalentes, de municípios com mais de 
100 mil habitantes; de consórcios de municípios organizados na forma da legislação vigente; e de 
entidades privadas sem fins lucrativos que possuam comprovada experiência nos campos da 
qualificação, certificação profissional ou da elevação de escolaridade. (Redação dada pela 
Resolução nº 667/2011) 

 
§ 2° Para verificação da quantidade de habitantes dos municípios ou da População 

Economicamente Ativa (PEA) dos estados e Distrito Federal será adotada a base a Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (Redação 
dada pela Resolução nº 667/2011) 

 
§ 3° As ações de qualificação social e profissional no âmbito dos PlanTeQs serão 

executadas por meio do Sistema Nacional de Emprego – SINE, e deverão estar integradas às demais 
ações do SINE, conforme Resoluções deste Conselho. (Redação dada pela Resolução nº 667/2011) 

 
§ 4° Os PlanTeQs devem ser analisados, aprovados em primeira instância e homologados 

pelas Comissões/Conselhos Estaduais e Municipais de Trabalho, Emprego e Renda, e 
posteriormente submetidos ao Ministério do Trabalho e Emprego, para aprovação final. 

 
§ 4° Os PlanTeQs devem ser analisados, aprovados em primeira instância e homologados 

pelas Comissões/Conselhos Estaduais ou Municipais de Trabalho, Emprego e Renda, a depender da 
abrangência territorial, se estadual ou municipal, e posteriormente submetidos ao Ministério do 
Trabalho e Emprego, para aprovação final. (Redação dada pela Resolução nº 638/2010) 

 
§ 5° As Comissões/Conselhos Estaduais e Municipais de Trabalho, devem articular e 

acompanhar as demandas levantadas pelo poder público e pela sociedade civil organizada, aprovar, 
em primeira instância, planos e projetos e supervisionar a execução das ações de QSP no âmbito do 
seu território, podendo, inclusive convidar os setores específicos não representados na comissão no 
momento de definição da demanda e outros momentos pertinentes. 

 
§ 6° Os PlanTeQs sob gestão de consórcio de municípios devem ser analisados, aprovados 

em primeira instância e homologados por cada uma das Comissões/Conselhos Municipais de 
Trabalho, Emprego e Renda. (Incluído pela Resolução nº 667/2011) 

 



 

§ 6° 7º As ações no âmbito dos PlanTeQs poderão ser executadas diretamente pelo MTE, 
em caráter emergencial, ou por intermédio de entidades comprovadamente com experiência na 
execução das ações do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, nos casos de: 

 
a) impedimento legal, desinteresse ou falta de atendimento das obrigações, no prazo 

determinado para a formalização de convênios, por parte das secretarias estaduais e municipais; 
 
b) funcionamento irregular ou omisso dos Conselhos ou Comissões Estaduais e Municipais 

de Emprego no respectivo território que impossibilitem a elaboração e/ou aprovação do PlanTeQ; 
 
c) irregularidades na forma prevista no art. 15 desta Resolução; 
 
d) não cumprimento do Plano de Trabalho e do objeto do Convênio. 
 
§ 8° Poderão ser firmados convênios no âmbito dos PlanTeQs tendo como objeto somente 

a qualificação de trabalhadores no território pretendido, desde que exista no município posto do 
SINE que operacionalize as ações de intermediação de mão de obra e habilitação do seguro-
desemprego. (Incluído pela Resolução nº 667/2011) 

 
§ 9º A celebração de convênio no âmbito de PlanTeQ com município com mais de 200 mil 

habitantes fica condicionada a sua adesão, por meio de instrumento específico, às demais ações do 
Sistema Nacional de Emprego - SINE. (Incluído pela Resolução nº 667/2011) 

 
Art. 7º-A Os executores do PlanTeQ de que trata o § 1º do artigo anterior deverão cumprir 

meta de inserção dos beneficiários no mundo do trabalho equivalente a, no mínimo, vinte por cento 
da meta prevista nas ações de qualificação profissional do Plano. (Redação dada pela Resolução nº 
578/2008) 

 
Art. 7º-A Os executores do PlanTeQ de que trata o § 1º do artigo anterior deverão cumprir 

meta de inserção dos beneficiários no mundo do trabalho equivalente a, no mínimo, vinte por cento 
da meta concluída nas ações de qualificação profissional do Plano. (Redação dada pela Resolução 
nº 667/2011) 

 
§ 1º Serão aceitas como modalidade de inserção dos beneficiários dos PlanTeQs no mundo 

do trabalho: (Redação dada pela Resolução nº 578/2008) 
 
a) Emprego Formal; (Redação dada pela Resolução nº 578/2008) 
 
b) Estágio Remunerado; (Redação dada pela Resolução nº 578/2008) 
 
c) Ação de Jovem Aprendiz, nos termos da legislação vigente. (Redação dada pela 
Resolução nº 578/2008) 
 
c) Ação de Jovem Aprendiz, nos termos da legislação vigente; (Redação dada pela 

Resolução nº 638/2010) 
 
d) Formas Alternativas Geradoras de Renda (FAGR); e (Redação dada pela Resolução nº 

638/2010) 
 
e) Empreendedor individual, nos termos da legislação vigente. (Incluída pela Resolução nº 

667/2011) 
 



 

§ 2º Para fins de comprovação da inserção de que trata este artigo, será aceita a seguinte 
documentação por modalidade de inserção, apresentada por cópia legível: (Redação dada pela 
Resolução nº 578/2008) 

 
a) Emprego Formal: página da carteira de trabalho do beneficiário, onde constam os dados 

(nome, CPF, Carteira de Identidade) e o registro pela empresa contratante, e documento da 
intermediação de mão-de-obra operacionalizada no sistema informatizado disponibilizado pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego; e (Redação dada pela Resolução nº 578/2008) 

 
b) Estágio ou Ação de Jovem Aprendiz: contrato celebrado com a empresa ou órgão onde 

o beneficiário foi inserido. (Redação dada pela Resolução nº 578/2008) 
 
§ 2º Para fins de comprovação da inserção de que trata este artigo, será aceita a seguinte 

documentação por modalidade de inserção: (Redação dada pela Resolução nº 638/2010) 
 
I. Emprego Formal: vias originais dos espelhos de registros emitidos pelos sistemas 

informatizados disponibilizados pelo MTE, ou cópias legíveis das páginas da carteira de trabalho e 
previdência social do beneficiário, onde constam os dados (nome, CPF, Carteira de Identidade) ou o 
registro pelo contratante, ou documento da intermediação de mão-de-obra operacionalizada no 
sistema informatizado disponibilizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego; (Redação dada pela 
Resolução nº 638/2010) 

 
II. Estágio ou Ação de Jovem Aprendiz: cópia legível do contrato celebrado com a 

empresa ou órgão onde o beneficiário foi inserido. (Redação dada pela Resolução nº 638/2010) 
 
III. FAGR: cópia legível de documentação que comprove uma das seguintes alternativas: 

(Redação dada pela Resolução nº 638/2010) 
 
a) registro e abertura de microempresa pelo beneficiário ou participação como sócio ou 

cotista: comprovante de registro ou protocolo, ou licença municipal ou estadual de funcionamento; 
(Redação dada pela Resolução nº 638/2010) 

 
b) registro como profissional autônomo: comprovante do registro ou inscrição, 

acompanhado do comprovante de pagamento de, pelo menos, uma contribuição ao Instituto 
Nacional do Seguro Social – INSS, na condição de contribuinte autônomo; (Redação dada pela 
Resolução nº 638/2010) 

 
c) registro como microempreendedor individual: comprovante do registro por meio do 

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI ou alvará de funcionamento, 
acompanhado do comprovante de pagamento de, pelo menos, uma contribuição ao Instituto 
Nacional do Seguro Social – INSS, na condição de Microempreendedor Individual; (Incluída pela 
Resolução nº 667/2011) 

 
c) d) financiamento para implantação de empreendimento próprio: comprovante do 

financiamento, parecer favorável e/ou carta de aprovação do projeto pelo agente financiador; 
(Redação dada pela Resolução nº 638/2010) 

 
d) e) aquisição de espaço físico para funcionamento do negócio: contrato de comodato do 

imóvel, contrato de aluguel do imóvel e/ou termo de parceria para concessão de espaço físico com 
comprovação da titularidade do imóvel; (Redação dada pela Resolução nº 638/2010) 

 
e) f) prestação de serviço a terceiros, mediante contrato de prestação de serviços; (Redação 

dada pela Resolução nº 638/2010) 



 

 
f) g) participação em associação ou cooperativa em funcionamento: contratos sociais, 

estatutos, ata de diretoria e/ou lista de associados; e (Redação dada pela Resolução nº 638/2010) 
 
g) h) aquisição, pelo beneficiário, de equipamentos e insumos produtivos: nota fiscal de 

compra e/ou termo de doação com especificação. (Redação dada pela Resolução nº 638/2010) 
 
§ 3º O não cumprimento da meta de inserção sujeitará o convenente à restituição de 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor gasto na qualificação social e profissional por beneficiário não 
inserido no mundo do trabalho. (Redação dada pela Resolução nº 638/2010) 

 
§ 4º Na apuração do cumprimento da meta de inserção, a ser realizada pelo MTE no 

processo de prestação de contas do instrumento firmado, será descontada a evasão que houver nos 
cursos de qualificação do Plano. (Redação dada pela Resolução nº 638/2010) 

 
§ 5º Fica desobrigado de cumprimento da meta a que se refere o caput deste artigo as ações 

voltadas a atender o público especificado no inciso III, do art. 4º. (Redação dada pela Resolução nº 
638/2010) 

 
Art. 8º Cada PlanTeQ deverá obedecer aos seguintes percentuais de aplicação dos recursos 

do FAT, alocados ao convênio anualmente: 
 
I. mínimo de 85% dos recursos e 90% da oferta de vagas em ações de qualificação 

profissional para a população prioritária definida no caput do Art. 4º desta Resolução;  
 
I. mínimo de 85% (oitenta e cinco por cento) dos recursos e 90% (noventa por cento) da 

oferta de vagas em ações de qualificação profissional para a população prioritária definida no caput 
do Art. 4º desta Resolução, desse percentual de vagas, 70% (setenta por cento) deverá ser destinado 
ao atendimento dos trabalhadores cadastrados no Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, 
no âmbito do SINE; (Redação dada pela Resolução nº 638/2010) 

 
II. até 10% dos recursos e 10% da oferta de vagas em ações de qualificação profissional 

para o grupo especificado no § 1º do Art. 4°; 
 
III. até 5% dos recursos, estudos prospectivos de demanda e oferta de trabalho e QSP e 

ações de supervisão e monitoramento. 
 
§ 1º O MTE, na análise do planejamento do território e das justificativas, poderá fazer 

adequações necessárias ou solicitar informações adicionais referentes às metas correspondentes às 
populações prioritárias. 

 
§ 2º Os estudos prospectivos a que se refere o inciso III do caput deste artigo devem ser 

estritamente vinculados a detectar no território demandas futuras de QSP e analisar a 
correspondente oferta de cursos, sendo vedada a sua utilização para outros fins. 

 
§ 3º As ações de monitoramento e supervisão a que se refere o inciso III do caput deste 

artigo devem incluir a participação de membros das comissões de trabalho e devem ser detalhadas e 
orçadas. 

 
Art. 9º Os resultados serão mensurados por indicadores de efetividade social, qualidade 

pedagógica, eficiência e eficácia, sendo utilizados tantos os previstos no PPA 2008-2011 como 
outros a serem elaborados pelo DEQ/SPPE/MTE. 

 



 

Art. 9º Os resultados serão mensurados por indicadores de efetividade social, qualidade 
pedagógica, eficiência e eficácia, sendo utilizados tantos os previstos no PPA vigente como outros a 
serem elaborados pelo DEQ/SPPE/MTE. (Redação dada pela Resolução nº 638/2010) 

 
Art. 10. Os PlanSeQs – Planos Setoriais de Qualificação contemplam ações de qualificação 

social e profissional e serão propostos pelas entidades demandantes ou definidos pelo MTE e 
submetidos à análise e aprovação de uma Comissão de Concertação, organizada de forma paritária e 
tripartite pelos próprios demandantes, em audiência pública, sob a coordenação do MTE e com a 
participação de representante do Conselho ou Comissão de Emprego do território, na forma 
estabelecida no Termo de Referência aprovado por este Conselho. 

 
Art. 10. Os PlanSeQs – Planos Setoriais de Qualificação contemplam ações de qualificação 

social e profissional e serão propostos pelas entidades demandantes ou definidos pelo MTE e 
submetidos à análise e aprovação de uma Comissão de Concertação, organizada de forma paritária e 
tripartite em audiência pública, sob a coordenação do MTE e com a participação de representante 
do Conselho ou Comissão de Emprego do território, na forma estabelecida no Termo de Referência 
aprovado por este Conselho. (Redação dada pela Resolução nº 667/2011) 

 
§ 1º Os PlanSeQs podem ser formais – quando atendem trabalhadores assalariados do setor 

produtivo; sociais – quando atendem autônomos, empreendedores, agricultores familiares, 
integrantes da economia solidária; e emergenciais – quando atendem às vítimas do desemprego em 
massa causado por fatores econômicos, tecnológicos e/ou sociais relevantes. 

 
§ 2º Os PlanSeQs serão executados por entidades sem fins lucrativos de que tratam os 

incisos I a VI do art. 17 desta Resolução e destinados a atender a um determinado setor da atividade 
econômica, a um projeto de ampliação ou de implantação de unidade produtiva em territórios 
circunscritos, quando o setor apresentar características que justifiquem o investimento, a partir de 
iniciativas emergenciais por parte de governos, de empresas ou de entidades sindicais, empresariais 
ou sociais. 

 
§ 3º Não poderão ser entidades convenentes para execução dos PlanSeQs as entidades 

participantes das Comissões de Concertação. 
 
§ 4º Realizar Audiência Pública e constituir Comissão de Concertação nos termos deste 

artigo são procedimentos obrigatórios a serem observados pelo MTE na execução de ações do 
PlanSeQ, exceto quando se tratar de dotações orçamentárias oriundas de Emendas Parlamentares ao 
Orçamento do FAT, tendo os convenentes cadastro prévio no MTE e observadas as demais 
legislações vigentes aplicáveis à matéria. (Redação dada pela Resolução nº 578/2008) 

 
§ 5º A entidade de qualificação indicada por Emenda Parlamentar para executar ações do 

PlanSeQ deverá apresentar seu projeto, previamente ao início das ações de qualificação social e 
profissional, à respectiva Comissão Estadual de Trabalho da Unidade da Federação onde será 
executado o projeto, para fins de conhecimento, destacando metas físico-financeiras, setor 
econômico e ocupações a serem atendidas. (Redação dada pela Resolução nº 578/2008) 

 
§ 6º Fica o MTE autorizado a celebrar parceria com os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios para execução de PlanSeQs destinados aos beneficiários do Programa Bolsa Família e 
de objeto de emendas parlamentares. (Redação dada pela Resolução nº 578/2008) 

 
§ 7º Recomendar ao MTE que convide representantes da imprensa local do território a ser 

beneficiado com as ações do PlanSeQ, para acompanhar as audiências públicas. (Redação dada pela 
Resolução nº 578/2008) 

 



 

§ 1º São submodalidades de PlanSeQ: (Redação dada pela Resolução nº 638/2010) 
 
I. Formal: voltado ao atendimento de trabalhadores assalariados do setor produtivo; 
(Redação dada pela Resolução nº 638/2010)  
 
II. Social: destinados a qualificação de autônomos, empreendedores, agricultores 

familiares, integrantes da economia solidária, trabalhadores rurais, ou trabalhadores em situação de 
vulnerabilidade social; e (Redação dada pela Resolução nº 638/2010) 

 
III. Emergencial: quando atendem às vítimas do desemprego em massa causado por fatores 

ecológicos, econômicos, tecnológicos e/ou sociais relevantes. (Redação dada pela Resolução nº 
638/2010) 

 
§ 2º Os PlanSeQs serão executados por entidades sem fins lucrativos de que tratam os 

incisos I a VI do art. 17 desta Resolução, cujo processo de seleção dar-se-á nos termos da legislação 
federal vigente que disciplina a transferência de recursos para entidades privadas sem fins 
lucrativos. (Redação dada pela Resolução nº 638/2010) 

 
§ 2º Os PlanSeQs serão executados por entidades sem fins lucrativos de que tratam os 

incisos I a VI do art. 17 desta Resolução, cujo processo de seleção dar-se-á nos termos da legislação 
federal vigente que disciplina a transferência de recursos, e por entes públicos, nos termos desta 
Resolução. (Redação dada pela Resolução nº 667/2011) 

 
§ 2º Os PlanSeQs serão executados por entidades sem fins lucrativos de que tratam os 

incisos I a VI do art. 21 desta Resolução e destinados a atender a um determinado setor da atividade 
econômica, a um projeto de ampliação ou de implantação de unidade produtiva em territórios 
circunscritos, quando o setor apresentar características que justifiquem o investimento, a partir de 
iniciativas emergenciais por parte de governos, de empresas ou de entidades sindicais, empresariais 
ou sociais. (Redação dada pela Resolução nº 672/2011) 

 
§ 3º Os PlanSeQs Formais serão destinados a atender a um determinado setor da atividade 

econômica, a um projeto de ampliação ou de implantação de unidade produtiva em territórios 
circunscritos, quando o setor apresentar características que justifiquem o investimento, a partir de 
iniciativas por parte de governos, de empresas ou de entidades sindicais, empresariais ou sociais. 
(Redação dada pela Resolução nº 638/2010) 

 
§ 4º Os PlanSeQs Sociais poderão contemplar mais de um setor da atividade econômica, e 

serão voltados a atender públicos específicos,  inclusive quando o público apresentar características 
que o evidencie como em situação de vulnerabilidade social, a partir de iniciativas por parte da 
sociedade civil organizada, de governos, de empresas ou de entidades sindicais, empresariais ou 
sociais. (Redação dada pela Resolução nº 638/2010) 

 
§ 5º Os PlanSeQs Emergenciais poderão contemplar mais de um setor da atividade 

econômica, e serão voltados a atender situações de calamidade pública ou emergências causadas por 
fatores climáticos ou sociais, a partir de iniciativas emergenciais por parte da sociedade civil 
organizada, de governos, de empresas ou de entidades sindicais, empresariais ou sociais. (Redação 
dada pela Resolução nº 638/2010) 

 
§ 6º Não poderão ser entidades convenentes para execução dos PlanSeQs as entidades 

participantes das Comissões de Concertação. (Redação dada pela Resolução nº 638/2010) 
 
§ 7º Realizar Audiência Pública e constituir Comissão de Concertação nos termos deste 

artigo são procedimentos obrigatórios a serem observados pelo MTE na execução de ações do 



 

PlanSeQ, exceto quando se tratar de dotações orçamentárias oriundas de Emendas Parlamentares ao 
Orçamento do FAT, tendo os convenentes cadastro prévio no MTE e observadas as demais 
legislações vigentes aplicáveis à matéria. (Redação dada pela Resolução nº 638/2010) 

 
§ 5º Os PlanSeQs Emergenciais poderão contemplar mais de um setor da atividade 

econômica, e serão voltados a atender situações de calamidade pública ou emergências causadas por 
fatores climáticos ou sociais, a partir de iniciativas emergenciais por parte da sociedade civil 
organizada, de governos, de empresas ou de entidades sindicais, empresariais ou sociais e poderão, 
dispensado o processo de seleção, serem executados por estados, Distrito Federal e municípios. 
(Redação dada pela Resolução nº 667/2011) 

 
§ 6º Não poderão ser convenentes para execução dos PlanSeQs as entidades participantes 

das Comissões de Concertação. (Redação dada pela Resolução nº 667/2011) 
 
§ 7º Realizar Audiência Pública e constituir Comissão de Concertação nos termos deste 

artigo são procedimentos obrigatórios a serem observados pelo MTE na execução de ações do 
PlanSeQ, exceto quando se tratar de PlanSeQs Emergenciais, e de dotações orçamentárias oriundas 
de Emendas Parlamentares ao Orçamento do FAT, tendo os convenentes, no último caso, cadastro 
prévio no MTE e observadas as demais legislações vigentes aplicáveis à matéria. (Redação dada 
pela Resolução nº 667/2011) 

 
§ 8º A entidade de qualificação indicada por Emenda Parlamentar para executar ações do 

PlanSeQ deverá apresentar seu projeto, previamente ao início das ações de qualificação social e 
profissional, à respectiva Comissão Estadual de Trabalho da Unidade da Federação onde será 
executado o projeto, para fins de conhecimento, destacando metas físico-financeiras, setor 
econômico e ocupações a serem atendidas. (Redação dada pela Resolução nº 638/2010) 

 
§ 9º Fica o MTE autorizado a celebrar parceria com os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios para execução de PlanSeQs Emergenciais ou destinados aos beneficiários do Programa 
Bolsa Família ou de objeto de emendas parlamentares. (Redação dada pela Resolução nº 638/2010) 

 
§ 10. Recomendar ao MTE que convide representantes da imprensa local do território a ser 

beneficiado com as ações do PlanSeQ, para acompanhar as audiências públicas. (Redação dada pela 
Resolução nº 638/2010) 

 
§ 9º Fica o MTE autorizado a celebrar parceria com os estados, o Distrito Federal e os 

municípios para execução de PlanSeQs Emergenciais ou objeto de emendas parlamentares. 
(Redação dada pela Resolução nº 667/2011) 

 
§ 10. É recomendado ao MTE que convide representantes da imprensa local do território a 

ser beneficiado com as ações do PlanSeQ, para acompanhar as audiências públicas. (Redação dada 
pela Resolução nº 667/2011) 

 
Art. 10-A. Os executores dos PlanSeQs Formais e Sociais deverão cumprir meta de 

inserção dos beneficiários no mundo do trabalho equivalente a, no mínimo, 30% (trinta por cento) 
da meta prevista nas ações de qualificação profissional do Plano. (Redação dada pela Resolução nº 
638/2010) 

 
§ 1º O disposto nos parágrafos do art. 7º-A desta Resolução também se aplicam à inserção 

dos beneficiários dos PlanSeQs Formais e Sociais no mundo do trabalho. (Redação dada pela 
Resolução nº 638/2010) 

 


