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152ª Reunião Ordinária, de 26 de março de 2019

Disponibilização das fotos da 152ª Reunião Ordinária do CODEFAT:
http://portalfat.mte.gov.br/152a-reuniao-ordinaria-do-codefat-26-de-marco-de-2019/

Aprovação da proposta de MDQSP 2019.
Metodologia do Mapa de Demanda de Qualificação Social e Profissional (MDQSP) para o exercício de 2019.

http://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2019/04/Ata-151%C2%AA-RO-CODEFAT_19.12.2018.pdf

Ratificação da Resolução nº 823, de 19 de fevereiro de 2019.
Altera a presidência do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador – CODEFAT.

http://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2019/02/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-823-de-19-de-fevereiro-de-2019.pdf

Ratificação da Resolução nº 824, de 11 de março de 2019.
Dispõe sobre o funcionamento de unidades de atendimento do SINE durante a transição da modalidade de convênios para a de transferência
automática entre fundos do trabalho, de que trata a Lei nº 13.667, de 17 de maio de 2018, para execução das ações e serviços disponíveis na Rede
do Sistema Nacional de Emprego – SINE.

http://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2019/03/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-824-de-11-de-mar%C3%A7o-de-2019.pdf

Aprovação da Resolução nº 825, de 26 de março de 2019.
Regulamenta procedimentos e critérios para a transferência automática de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT aos respectivos
fundos do trabalho dos Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do artigo 12 da Lei nº 13.667, de 17 de maio de 2018.

http://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2019/04/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-825-de-26-de-mar%C3%A7o-de-2019.pdf

Aprovação da Resolução nº 826, de 26 de março de 2019.
Dispõe sobre as diretrizes para o compartilhamento do banco de dados do Sistema Nacional de Emprego – SINE com pessoas jurídicas de direito
privado, com ou sem fins lucrativos, incluindo sociedades empresárias (empresas), associações, entidades filantrópicas e entidades sindicais que
exerçam atividades de intermediação de mão de obra.
http://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2019/04/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-826-de-26-de-mar%C3%A7o-de-2019.pdf

Aprovação da Resolução nº 827, de 26 de março de 2019.
Estabelece critérios e diretrizes, de observância obrigatória, para instituição, credenciamento e funcionamento dos Conselhos do Trabalho, Emprego
e Renda – CTER, nos Estados, Distrito Federal e Municípios, no âmbito do Sistema Público de Emprego – SINE, nos termos da Lei nº 13.667, de 17
de maio de 2018.

http://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2019/04/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-827-de-26-de-mar%C3%A7o-de-2019.pdf

http://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2019/04/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-829-de-26-de-mar%C3%A7o-de-2019.pdf

http://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2019/04/METODOLOGIA-DO-MAPA-DE-QUALIFICA%C3%87%C3%83O-PROFISSIONAL-MDQSP-2019.pdf

Aprovação da Resolução nº 828, de 26 de março de 2019.
Altera a Resolução nº 783, de 26 de abril de 2017, que reestrutura o Plano Nacional de Qualificação – PNQ, que passa a denominar-se Programa 
Brasileiro de Qualificação Social e Profissional – QUALIFICA BRASIL, voltado à promoção de ações de qualificação e certificação profissional no 
âmbito do Programa do Seguro-Desemprego, como parte integrada do Sistema Nacional de Emprego - SINE.
http://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2019/04/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-828-de-26-de-mar%C3%A7o-de-2019.pdf

Aprovação da Resolução nº 829, de 26 de março de 2019.
Aprova a distribuição de recursos para o exercício de 2019 entre as modalidades no âmbito do Programa Brasileiro de Qualificação Social e
Profissional – QUALIFICA BRASIL.


