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O Sine/Manaus é administrado pela Semtepi no apoio ao fortalecimento de
políticas de trabalho, emprego e qualificação profissional realizando atendimentos e
prestando serviços específicos, capacitações, palestras, orientação comportamental
para entrevistas de emprego, encaminhamento, recrutamento e seleção, cadastro para

- Jan a Dez Manaus, 2019
emprego, captação de vagas, intermediação de mão de obra, habilitação do benefício
1

do seguro desemprego, atendimento para pessoa com deficiência - pcd`s e emissão
de 1ª e 2ª via de carteira de trabalho e previdência social. Em 2019 o Sine/Manaus
atingiu o índice de desempenho 137%.
Buscando atender com excelência o público trabalhador que procura pelos
serviços prestados pelo Sine/Manaus a Semtepi ampliou os seus postos e com isto em
2019 atendeu mais de 83.000 pessoas, inseriu-se ao mercado de trabalho cerca de
1.796 trabalhadores, com oferta de 2.652 vagas o que corresponde a 67,7% de
aproveitamento de vaga de 71% da meta, dentre outros obtemos:
●
●
●
●
●
●

16.074 trabalhadores cadastrados;
253 trabalhadores colocados pcd’s;
8.060 trabalhadores encaminhados para alguma oportunidade;
14.055 emissões de benefícios de Seguro Desemprego;
28.311 emissões de Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS,
realizadas nos 05 postos do Sine/Manaus;
614 parcerias empresariais firmadas;

ÍNDICE TAXA DE APROVEITAMENTO DE VAGAS - PARÂMETRO GERAL

9.1 As Parcerias

Conseguimos também ampliar o número de parcerias firmadas com empresas
em busca de mais captações de vagas de emprego de 461 em 2017, chegou-se em
2018 com 559 e finalmente em 2019 passou para 614. Com intuito de oferecer mais
oportunidades àqueles que buscam emprego.
Entretanto, buscou também parcerias com outros órgãos públicos para tanto a
Semtepi em parceria com a Semef realizou o 1º Café de Negócios de 2019 com
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empresários e parceiros do Município com visa obter maior prospecção de vagas para
o mercado de trabalho aos trabalhadores que buscam os serviços do Sine/Manaus.
Além dos serviços acima realizados nas unidades do Sine/Manaus, realizamos
atendimentos externos em comunidades, bairros e escolas da cidade de Manaus. No
ano corrente, portanto, totalizamos 126 ações realizadas e 3.264 pessoas atendidas.

Seleção de Trabalhadores

Encaminhamento de Trabalhadores

9.2 Refugiados e Imigrantes
Desde 2017 a Semtepi, realiza trabalho com este público e o Sine/Manaus tem
sensibilizado as empresas em relação à oferta de vagas para as pessoas que estão
nessa situação. Além disso, várias ações de cadastro no nosso banco de dados já
foram feitas em parceria com o Centro de Apoio e Referência a Refugiados e
Migrantes – Care bem como as ações de qualificação profissional voltados a este
público. Durante o encontro se deu abertura da Feira de Empreendedorismo “Sem
Fronteiras”, onde refugiados e migrantes venezuelanos, incluindo indígenas da etnia
warao, apresentaram seus trabalhos de artesanato e gastronomia.

A Semtepi participou da 1ª do encontro empresarial sobre contratação de
Refugiados e Migrantes com objetivo de sensibilizar e orientar empresários,
representantes do setor privado e interessados sobre a contratação de refugiados e
migrantes, visando a prospecção de oportunidades de emprego e renda para esse
público nas empresas.
3

Abaixo quadro de vagas e colocados realizados pelo Sine/Manaus em 2019 cuja
taxa de aproveitamento de vagas chegou a 67,72%.
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