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1. SINE MANAUS 

 
 
O Sine realizou neste ano de 2013, atendimentos diários de Segunda a Sexta-feira, no horário 

comercial aos trabalhadores, empresas privadas e instituições governamentais nos postos e agencias 
locais. Realizamos o Circuito do Trabalho e atendemos solicitações das Comunidades com Ações Externas 
de Cidadania. Prestamos serviços como Cadastro de Trabalhadores e Empresas, Emissão de Carteira de 
Trabalho e Previdência Social, Habilitação ao Seguro Desemprego, Captação de Vagas, Intermediação de 
Mão de Obra, Orientação Comportamental em entrevista de Emprego, Orientação Jurídica, Palestra de 
Empreendedorismo e Curso de Qualificação Profissional. 

 
 
 

2. ASPECTOS GERAIS 

 
 
Oferecemos todos os nossos serviços gratuitamente ao Trabalhador em geral, tendo em vista facilitar 

a integração e reintegração ao Mercado de Trabalho, através da participação nos Programas de 
Qualificação e Requalificação Profissional, proporcionando a classe empregadora uma oferta de Mão de 
Obra Qualificada a atender suas necessidades.   
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3. METAS 

 
As Metas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho foi de 66.148 Atendimentos. 
 

Tabela 1 – Cronograma de Execução 2013 

 

Meta Especificação 

Indicador Fisico 

Unidade Quantidade 

SD Habilitados Trabalhador 19.833 

IMO Inscritos Trabalhador 24.783 

IMO Vagas Vaga 19.053 

IMO Colocados Trabalhador 2.479 

SD 
Treinamentos 

Realizados Servidor 0 

TOTAL 66.148 

 
 

4. RESULTADOS 

 
Foram atendidos um Total de 112.907 Trabalhadores neste ano de 2013.  
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5. EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO MERCADO DE TRABALHO DE MANAUS 

 

1.1 Situação do emprego 

Em Manaus, entre dezembro de 2012 a Dezembro de 2013, de acordo com os registros do Cadastro Geral de 

Empregados e Desempregados (CAGED), ocorreram 213.364 admissões e 207.017 desligamentos no setor formal, isto é, 

resultando em um saldo de 6.347 empregos criados com carteira de trabalho assinada, cujo vínculo empregatício assegura 

uma série de direitos aos trabalhadores, entre eles, 13º salário, férias remuneradas e seguridade social, nos casos de 

acidentes, doenças e desemprego, dentre outros (Tabela 1).                    

Tabela 1 – Movimentação no emprego formal em Manaus   Dezembro/2012 – Dezembro/2013 (Fonte: MTE/CAGED) 

Período Admissões Desligamentos Saldo 

Dez/12 9.552 16.696 -7.144 

Jan/13 15.979 16.067 -88 

Fev/13 15.719 15.409 310 

Mar/13 16.431 14.793 1.638 

Abr/13 17.499 17.483 16 

Mai/13 16.724 16.726 -2 

Jun/13 16.483 14.139 2.344 

Jul/13 19.597 16.558 3.039 

Ago/13 19.340 17.451 1.889 

Set/13 19.292 16.279 3.013 

Out/13 20.357 16.378 3.979 

Nov/13 17.031 14.724 2.307 

Dez/13 9.360 14.314 -4.954 

Total 213.364 207.017 6.347 
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As informações dos registros administrativos do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) apontam 

que a dinâmica de geração de postos de trabalho perdeu intensidade nos últimos anos, fato ocasionado 

especialmente pelo arrefecimento do crescimento econômico e, por conseguinte, de seus impactos no 

mercado de trabalho. O Gráfico 1 mostra claramente este comportamento ao apontar o saldo do emprego 

formal nos primeiros meses do ano (dados do CAGED). 

Gráfico 1 – Saldo do Emprego na Cidade de Manaus 
JANEIRO/2012 – Dezembro/2013 

    
                  Fonte: MTE-CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS-LEI 4923/6 
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No entanto, é possível perceber que, de Janeiro a Dezembro de 2013, a cidade de Manaus registrou o melhor 

desempenho na variação do seu nível de emprego, criando 13.491 postos de trabalho formais, segundo informações 

do CAGED. Tal resultado fez com que o saldo de empregos no período citado do ano de 2013, superasse em 

aproximadamente 430 % o registrado no mesmo período do ano anterior (-3.151 empregos), podendo vir a sinalizar 

uma tendência de recuperação da atividade econômica e da geração de empregos no município.  

Gráfico 2 – Saldo do emprego formal no Anual de Manaus – 2012/2013 

 
      Fonte: MTE/CAGED. 
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Embora existam indícios de recuperação do nível da atividade econômica acima apontados, cabe chamar 

atenção para o fato de que há uma parcela expressiva da população em busca da colocação em um posto de trabalho. 

Em Manaus, segundo dados do Portal Mais Emprego/MTE datados de 10/02/2014, 86.868 trabalhadores estão ativos 

e a espera de oportunidade de emprego, fato que remete à necessidade da ampliação de políticas que visem à 

intermediação de mão de obra, e à intensificação de ações incentivando a inclusão da referida parcela no mercado de 

trabalho formal.  

Também se pode mencionar que é bastante representativa a proporção de pessoas classificadas como 

trabalhadores por conta própria, cujos vínculos laborais geralmente não oferecem maiores garantias trabalhistas e 

previdenciárias, especialmente porque boa parcela dessas auto-ocupações é exercida de maneira precária como 

alternativa de obtenção de renda. Somente na região central de Manaus, segundo dados da Secretaria Municipal do 

Centro, há 2.082 trabalhadores autônomos em atividade ocupando vias públicas e calçadas, o que sinaliza a 

importância de políticas públicas específicas para esse segmento da força de trabalho, especialmente diante da 

possibilidade de formalização de sua atividade laboral, por meio do enquadramento na categoria de 

microempreendedor individual (MEI), criada pelo governo federal.  

De fato, a composição do mercado de trabalho é bastante diversificada nas formas de inserção ocupacional, 

pois, afora as três categorias mais representativas, não se pode deixar de considerar aquelas pessoas que trabalham 
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para o próprio consumo e/ou uso, cujo segmento populacional sofre significativamente com o desemprego, e 

problemas que afetam o dinamismo da economia e dos mercados de trabalho locais. 

Em virtude dessas especificidades, apresenta-se, na seção seguinte, um conjunto de informações relevantes 

sobre a trajetória recente do mercado de trabalho municipal, em termos setoriais. Tais informações são bastante 

pertinentes para identificar os setores que foram atingidos, em maior ou menor grau, com o arrefecimento do ritmo 

de crescimento econômico.  

 

1.2 O desempenho setorial do mercado de trabalho manauara 

Tabela 2 – Ocupações com maiores saldos 2013 

Ocupações com maiores saldos 
2013 

Admissões Desligamentos Saldo 

Alimentador de linha de produção 
10.861 7.608 3.253 

Operador de linha de montagem                
(aparelhos eletrônicos) 7.168 4.903 2.265 

Montador de equipamentos eletrônicos 
10.725 8.577 2.148 

Servente de obras 
13.494 12.513 981 

Auxiliar de escritório em geral 
8.441 7.661 780 

Total 50.689 41.262 9.427 
Fonte: MTE/CAGED  
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Quando se considera a evolução do emprego formal, no comparativo dos anos de 2012 e 2013, em termos 

setoriais, é possível perceber que a maior parcela de oportunidades de trabalho geradas foi concentrada nos setores 

secundário e terciário da economia, compreendendo a Indústria de Transformação (174.9%), A construção civil 

(125.67%), e o Comércio (80.85%).  Já em menor proporção, é possível destacar também crescimento nos setores da 

Administração Pública, Agropecuária e do Extrativismo Mineral, cujos segmentos, comparativamente a períodos 

anteriores, também sofreram com o arrefecimento do crescimento econômico e do mercado de trabalho. E sob este 

aspecto, apenas os setores de Serviços Industriais de Utilidade Pública, e de Serviços, apresentaram redução de 

oportunidades de trabalho, no ano de 2013 quando comparados com o ano anterior. (Tabela 3) 

Tabela 3 – Movimentação do emprego formal, segundo setores de atividade econômica  Manaus –2012/2013 

Fonte: MTE/CAGED. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Setores de Atividade 
Econômica  

2012 2013 

Admissões Desligam. Saldo Admissões Desligam. Saldo 

Extrativa mineral 49 146 -97 41 38 3 

Indústria de transformação 49.152 55.097 
-

5.945 59.537 51.600 7.937 
Serviços Industriais de Utilidade 
Pública 1.057 971 86 915 1609 -694 
Construção Civil 18.208 18.850 -642 24.565 22.064 2.501 
Comércio 39.010 38.542 468 43.311 40.867 2.444 
Serviços 72.436 69.379 3.057 74.445 73.274 1.171 

Administração Pública 200 303 -103 596 505 91 
 Agropecuária, extrativismo vegetal, caça e 
pesca 465 440 25 402 364 38 

Total 180.577 183.728 
-

3.151 203.812 190.321 13.491 
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1.3 A estrutura da rede de atendimento de face às necessidades do mercado de trabalho local 

Os dados relativos à distribuição setorial dos empregos gerados no município, no período em análise, mostram 

que as Unidades de Atendimento do SINE MANAUS apesar de estarem localizadas em áreas de grande concentração 

populacional, e de atendimento expressivo dos trabalhadores, demandam a imediata ampliação da rede a fim de 

contemplar as demais regiões do município, acompanhando o ritmo de crescimento da capital manauara.  Cada 

Unidade de Atendimento do SINE MANAUS tem uma área de cobertura composta por vários bairros, segundo os 

critérios de proximidade física e/ou facilidade de acesso e infraestrutura e capacidade de atendimento das demandas.  
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1.4 O desempenho setorial do mercado de trabalho manauara 

 

Quando se considera a evolução do emprego formal, no período entre dezembro de 2012 e junho de 

2013, em termos setoriais, é possível perceber que a maior parcela de oportunidades de trabalho geradas 

foi concentrada no setor terciário da economia (76,7%), compreendendo os serviços (64,1%) e o comércio 

(15,6%).  Destaque-se também o caso da indústria de transformação que gerou mais de 2 mil empregos 

nesse período, setor de atividade econômica que apresentara sucessivas perdas no ritmo de geração de 

empregos não somente em Manaus, mas também nos principais centros industriais do país.  

Já em menor proporção, é possível destacar também os setores da construção civil e da 

administração pública, cujos segmentos, comparativamente a períodos anteriores, também sofreram com o 

arrefecimento do crescimento econômico e do mercado de trabalho. E sob este aspecto, apenas o setor da 

agropecuária, do extrativismo e da caça e pesca apresentou redução de oportunidades de trabalho, no 

primeiro semestre de 2013, conforme ilustra a Tabela 4. 
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6. RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS DO SINE MANAUS 2014 

 
Total de Atendimentos no Sine Manaus, Circuitos do Trabalho e Ações Itinerantes (Ação de 

Cidadania, Ação Global e Caravanas) em 2014. 
 

 
QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS 
 
 

 
 

SERVIÇOS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

Emissão de Carteira de Trabalho 
– SINE/ AÇÕES /CIRCUITOS 

2.485             

Habilitação do Seguro-
Desemprego 

3.162             

Cadastro do Trabalhador 2.883             

Vagas Captadas 2.557             

Trabalhadores Encaminhados 
para Empregador 

1.740             

Total de Colocados no Mercado 
de Trabalho 

376             

TOTAL GERAL DE 
ATENDIMENTOS. 

13.203             
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7. INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA 

 
No rol das atribuições do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, a intermediação de mão de obra 

(IMO) desponta como ação estratégica para o bom funcionamento do mercado laboral, na medida em que promove o 

encontro entre a oferta e a procura por mão de obra, combatendo diretamente o chamado desemprego friccional1.  

A IMO potencializa a (re) inserção produtiva da força de trabalho nas ocupações ofertadas pelo mercado, seja 

para atender necessidades advindas da expansão conjuntural das empresas, seja para responder aos movimentos 

sazonais de contratação de determinados tipos de profissionais, ou ainda para suprir demandas decorrentes da 

crescente rotatividade da mão de obra, que é uma característica estrutural do mercado de trabalho brasileiro e 

regional, tendo como resultado final a (re) colocação do trabalhador nas vagas abertas e disponibilizadas para 

preenchimento via SINE, através do mecanismo disponibilizado pelo MTE, Portal Mais Emprego.  

A experiência acumulada pelo SINE MANAUS na execução desta ação, desde a implantação do Programa no 

município, transformou-a numa referência em termos da busca contínua de bons resultados, não obstante as 

dificuldades estruturais ora prevalecentes em termos de infraestrutura física e de pessoal da sua rede de 

                                                 
1
  O desemprego friccional resulta da mobilidade da mão de obra. Ocorre quando o trabalhador se desliga de um trabalho para procurar outro. Também acontece quando se atravessa um período 

de transição de um trabalho para o outro, dentro da mesma área, como acontece na construção civil. Com o advento da modernidade, a tecnologia passou a ser um dos principais componentes causadores 
do desemprego friccional, pois máquinas passaram a realizar trabalhos antes feitos pelo homem, o que forçou uma mudança na atividade produtiva do trabalhador. 
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atendimento, derivadas, em grande parte, da ausência dos repasses de recursos para o custeio das suas atividades, 

nos últimos anos, para o município. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 A informação como ferramenta para o planejamento das ações da IMO 

 

O SINE MANAUS estruturou técnica de pesquisa, produção e análise de informações sobre a realidade e a 

evolução conjuntural do mercado de trabalho, utilizando fontes primárias (pesquisa direta), fontes secundárias 

(CAGED, RAIS, PNAD, etc.) e outras bases de dados geradas por sistemas operacionais utilizados, como o Portal Mais 

Emprego, importante instrumento de integração de monitoramento das ações de políticas públicas de emprego. A 

principal função dessa base informativa é subsidiar o planejamento de estratégias e ações com vistas a aperfeiçoar os 

processos de trabalho da intermediação de mão de obra, de qualificação e requalificação visando a inserção no 

mercado, e consequentemente a redução número de requerentes ao benefício de Seguro Desemprego formal.   
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No período em análise, foram usadas as seguintes informações para planificar as ações da IMO: a) indicadores 

mensais do CAGED – objetivando direcionar as visitas às empresas dos setores em expansão, procurando identificar a 

sazonalidade das atividades destes; b) relatório analítico-descritivo mensal e semestral, elaborado pela central de 

dados do SINE MANAUS, mostrando o comportamento dos principais indicadores da IMO através dos relatórios de 

desempenho dos postos operadores do convênio SINE MUNICIPAL DE MANAUS, comparando-os com outros 

períodos, bem como com os dados do CAGED; c) Informações e publicações sobre o desempenho da realidade 

econômica local, tais como: Boletins de Conjuntura Econômica e Boletins de Conjuntura Industrial gerados 

periodicamente pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), SEPLAN/AM (Secretaria de 

Planejamento do Estado do Amazonas);  

 

2.2 Rotinas e ações voltadas para a inserção de clientelas prioritárias 

No que diz respeito às ações voltadas para a inserção de clientelas identificadas como prioritárias para as ações 

da IMO, ressaltem-se os jovens de 16 a 24 anos e com escolaridade até segundo grau, por conta de já ser um público 

beneficiário de diversas ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal do Trabalho Emprego e Desenvolvimento 

(SEMTRAD), com foco prioritário na capacitação social e profissional, visando à ampliação de sua empregabilidade.  

Para essa clientela, podem-se destacar as seguintes ações desenvolvidas pelo SINE MANAUS com vistas a 

potencializar a sua inserção produtiva: a) o direcionamento de uma parcela considerável dos jovens que procuram 
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oportunidades de trabalho nas Unidades da rede de atendimento SINE MANAUS, sobretudo dos que estão à procura 

do primeiro trabalho, para participar de Oficinas de Orientação para o Trabalho. Trata-se de uma ação de pré-

qualificação profissional, ministrada por técnicos facilitadores qualificados para este fim, lotados nas Unidades da 

rede, destinada a fornecer um conjunto de informações básicas e orientadoras aos jovens que buscam inserção no 

mercado de trabalho; b) cadastramento e busca ativa de oportunidades de trabalho para os jovens participantes do 

programa Primeiro Passo, que visa qualificar social e profissionalmente jovens e adolescentes em situação de 

vulnerabilidade e risco social, pertencentes às famílias beneficiárias de programas de transferência de renda;  

Em suma, as clientelas de todos os programas/projetos da SEMTRAD, com foco na capacitação social e 

profissional de jovens, em fase de execução no período em análise, foram cadastradas no banco de dados 

informatizado do SINE MANAUS, tornando-se clientelas prioritárias do processo de intermediação. 

Apesar de não desenvolver ações direcionadas às mulheres, enquanto público prioritário de suas 

ações, na prática, esta clientela vem crescendo consistentemente na composição dos atendidos, no dia 

a dia, pela rede de atendimento SINE MANAUS nos últimos anos. Infelizmente o sistema “MTE Mais 

Emprego” ainda não disponibilizou aos seus usuários as ferramentas gerenciais necessárias para que se 

possa gerar os relatórios que comprovarão esta expansão. 
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2.3 Dificuldades encontradas na captação de vagas, nos encaminhamentos e na colocação de trabalhadores. 

São muitas as dificuldades identificadas na operacionalização das atividades ou rotinas próprias da IMO, 

algumas delas derivadas de decisões tomadas no passado, por força da necessidade de ajustar-se às restrições 

orçamentárias que se impuseram na esfera dos repasses de recursos ao Município de Manaus, via convênios para 

operacionalização e gestão das atividades do Programa SINE MANAUS, com vistas a assegurar o custeio dessas 

atividades. Estes repasses foram reduzidos sistematicamente, ao longo dos anos, inclusive no período de execução 

em análise. 

A captação de vagas, por exemplo, depende muito da infraestrutura disponível para se estabelecer uma relação 

de aproximação, conquista e fidelização de clientes para o Sistema Público de IMO, requerendo contato direto com os 

profissionais da área de RH das empresas responsáveis pelo recrutamento e seleção de pessoal. O SINE MANAUS, 

historicamente, investiu na visitação sistemática às empresas parceiras como estratégia principal para manter uma 

boa carteira de clientes capaz de assegurar uma forte captação de vagas, pré-requisito básico para a obtenção de 

bons indicadores de encaminhamento e de colocação. 

No período de 2013, a captação de vagas realizou 103 visitas às empresas e no cômputo geral, a captação do 

período alcançou 16.291 vagas, conforme é mostrado no gráfico 3.   
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Pode-se enumerar os fatores que facilitaram o trabalho de recrutamento e encaminhamento de trabalhadores 

para as vagas captadas a serem preenchidas por meio dos serviços de intermediação do SINE-MANAUS; 1) A 

aproximação dos serviços ofertados pelo SINE/MANAUS por meio do Circuito do Trabalho, proporcionando aos 

cidadãos das áreas periféricas do município, o acesso ao emprego formal, oportunizando a ocupação do posto de 

trabalho, e intensificando o processo de captação vagas; 2) na mesma linha de atuação, foi fundamental para a 

captação e ocupação de vagas, a descentralização da equipe IMO, permitindo que cada posto atendesse as vagas 

demandadas para sua região demográfica; 3) A oferta de salas equipadas para o processo de seleção das empresas; 4) 

As reuniões periódicas de trabalho para monitoramento do sistema IMO, pautando-se sempre em atenção às metas 

pré estabelecidas pelo convênio para o ano de trabalho. 

O SINE MANAUS trabalhou no ano de 2013 objetivando a ocupação de vagas captadas por trabalhadores ativos 

no banco de dados do Portal Mais Emprego. Resultado deste esforço é identificado na ampliação do número de 

trabalhadores colocados no mercado de trabalho. No entanto, os principais entraves para efetivação da colocação 

continuam sendo: I) a relativa escassez de mão de obra qualificada em níveis compatíveis com os perfis de parcela 

significativa das vagas captadas pelo sistema de intermediação operado pela rede SINE-MANAUS; II) a protelação de 

muitas empresas na hora de dar retorno efetivo sobre os encaminhamentos feitos com o objetivo de converterem-se 

em resultados, em termos de colocação; III) os baixos níveis de instrução e de qualificação profissional de expressiva 

parcela da mão de obra cadastrada no banco de dados do SINE-MANAUS e apta para ser intermediada. 
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2.4 Acerca do desempenho operacional da IMO 

As ações da IMO com metas quantificadas no Plano Plurianual SINE, são as seguintes: inscritos - 123.915; vagas 

captadas - 95.265; e colocados - 12.395. Decompondo-se as metas acima para o período de doze meses, com base 

nas estimativas das médias mensais dos indicadores obtidas para cada ação, chega-se aos seguintes parâmetros de 

previsão: inscritos – 24.783; vagas captadas – 19.053 e colocados – 2.479.  

Gráfico 3 – Comparativo de Meta Estimada para o Período/Número alcançado. 

Fonte: Portal Mais Emprego/MTE. 
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No ano de trabalho de 2013, a rede de atendimento SINE-MANAUS inscreveu 27.773 trabalhadores no seu 

banco de dados, o que corresponde a 112,06% da estimativa acima prevista. No mesmo período, foram captadas 

16.291 vagas, o equivalente a 85.5% da estimativa da meta prevista no Plano de Trabalho. Por fim, o número de 

colocados totalizou 4.190, alcançando 169% da meta estimada para o período.  

Especificamente no tocante às vagas captadas, que apresentou o déficit no período em relação ao alcance da 

meta estimada (14.5%), há de se considerar que este resultado mais desfavorável foi compensado pelo melhor 

desempenho, em termos relativos, da colocação, ensejando o aumento da taxa de aproveitamento das vagas (dada 

pela razão entre o nº de colocados e o nº de vagas captadas), que alcançou o patamar de 25.72% em 2013, que 

comparado ao ano anterior onde o aproveitamento se deu em 7.47%, é indicador de eficácia que melhor reflete a 

qualidade do processo da IMO. 

Este resultado pode ser considerado bom, no estágio atual de desenvolvimento do sistema “MTE Mais 

Emprego”. Outro fato a ser considerado neste ano de 2013 é a taxa de aproveitamento dos trabalhadores inscritos no 

banco de dados do sistema, expressa pela razão entre o número de colocados e o número de trabalhadores inscritos, 

que é de 15,09%.   
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Tabela 4 – Indicadores de Aproveitamento da IMO – 2012/2013 – Manaus 

Discriminação 
Resultados 

2012 2013 

COLOCAÇÕES, DADO O NÚMERO DE VAGAS 
CAPTADAS – Colocações/Vagas 

7,47% 25,72% 

COLOCAÇÕES, DADO O NÚMERO DE INSCRITOS – 
Colocados/Inscritos 

3,88% 15,09% 

Fonte: Portal Mais Emprego/MTE/(07/01/2014). 
  

8. HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO 

 

O seguro-desemprego é um benefício integrante da seguridade social, garantido pela Constituição Federal e 

regulamentado por lei, tendo por finalidade promover assistência financeira temporária: a) ao trabalhador formal 

desempregado (incluindo o empregado doméstico desempregado, inscrito no Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço), em virtude de sua dispensa sem justa causa; b) ao pescador profissional que exerça sua atividade de forma 

artesanal, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de parceiros, para 

compensar a paralisação das atividades de captura, no período de defeso das espécies; c) ao trabalhador resgatado 

de regime de trabalho forçado ou da condição comprovadamente análoga à de trabalho escravo (nesse caso, 

compete às SRTEs o atendimento dessa clientela). 
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1.1 Sobre a aplicação da rotina de recusa do seguro-desemprego e o encaminhamento dos requerentes para ações 

de IMO 

O procedimento da rotina de recusa está implantado nas Unidades de Atendimento e nos Balcões de Emprego 

do SINE-MANAUS em funcionamento. Esta ação é feita por meio do Sistema “MTE MAIS EMPREGO”, onde os 

trabalhadores são cadastrados e o sistema verifica automaticamente as oportunidades de emprego, bem como a 

consulta online de cursos de qualificação profissional ofertados pelo PRONATEC, fazendo o cruzamento dos dados 

cadastrais do trabalhador com os pré-requisitos que compõem os perfis das vagas disponibilizadas on line no 

processo de intermediação de mão-de-obra. 

Nos casos em que o trabalhador preenche o perfil da vaga ofertada, ele é encaminhado para participar da 

seleção efetuada pela empresa, tendo seu benefício suspenso, sendo liberado ou não, após a conclusão do processo 

seletivo. 

 Os dados referentes à rotina de recusa infelizmente não podem ser quantificados visto que o sistema “MTE 

Mais Emprego” ainda não disponibilizou os relatórios gerenciais que irão gerar estas informações.  
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1.2 Acerca do desempenho operacional das ações do seguro-desemprego: metas estipuladas versus resultados 
alcançados 

 

No Plano de Trabalho do Convênio Plurianual SINE está quantificada, para o período de Janeiro a Dezembro de 

2013, em termos de metas, número de requerentes do seguro formal (19.833).  

O resultado alcançado pela ação da rede SINE MANAUS, no entanto, nos sete meses em questão, foi de 29.470 

requerimentos processados, o equivalente, portanto, a aproximadamente 148,9% do previsto, ou seja, superação de 

48,9% em relação à meta pactuada. 

  

9. ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL 

 
1.1 Orientação profissional; 
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A orientação profissional é um atendimento diferenciado, realizado por técnicos, nas unidades do SINE 

MANAUS.  

A orientação profissional ofertada pela rede SINE MANAUS é direcionada aos trabalhadores que apresentam 

dificuldades de (re) inserção no mercado de trabalho, podendo acontecer em grupo ou individualmente, com 

devolutiva coletiva ou individual.  

10. OUTRAS AÇÕES 

 
1.1 Encaminhamento de trabalhadores para qualificação profissional PRONATEC 

O encaminhamento dos cadastrados no banco de dados do SINE MANAUS para participar de ações de 

educação/qualificação profissional ofertadas complementa e fortalece a IMO, na medida em que amplia a 

empregabilidade do trabalhador e promove a integração das políticas do trabalho (intermediação de mão de obra e 

qualificação profissional).  

A maioria dos trabalhadores encaminhados no período provém do público beneficiário do Programa PRONATEC 

Seguro-Desemprego.  
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1.2 Encaminhamento de trabalhadores para qualificação profissional básica 

            Durante a realização do Circuito do Trabalho, com periodicidade quinzenal o SINE MANAUS tem ofertado por 

meio de seus técnicos a formação básica com vistas à aprovação em entrevistas de empregos para trabalhadores 

cadastrados no banco de dados.  
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DADOS E-MAIL EDU



 

_________________________________________________________________________________________________________ 

AV: Floriano Peixoto Nº 134 (Térreo do Edifício Garagem) 

Fone: 3215-7820/ 3215-4709 

 

1.3 Emissão de carteiras do trabalho e previdência social 

A emissão de Carteiras do Trabalho e Previdência Social – CTPS, é uma atribuição do Ministério do Trabalho e 

Emprego (MTE), entretanto, devido à reduzida capacidade de atendimento das Superintendências Regionais de 

Trabalho e Emprego – SRTEs (incluindo as suas gerências e agências), foi delegada à rede de atendimento SINE 

MANAUS, em caráter complementar, a atribuição de prestar este serviço, visto que boa parte da clientela que o 

demanda está à procura de trabalho. No período de Janeiro a Dezembro de 2013, foram emitidas 20.159 carteiras 

profissionais pela rede SINE MANAUS. 

1.4 Realização de eventos de sensibilização para as empresas 

O SINE MANAUS realiza eventos de sensibilização para as empresas. Estes eventos têm o objetivo de 

potencializar e/ou fortalecer a atividade da IMO, principalmente a captação de vagas e, por conseguinte, a colocação 

de trabalhadores no mercado de trabalho. Funciona como um espaço propício para a divulgação dos serviços 

oferecidos às empresas por essa rede de atendimento, ao mesmo tempo em que favorece a aproximação ou o 

aprofundamento ou fidelização das relações de parcerias entre as partes. 

Os eventos de sensibilização, por vezes, são planejados e realizados em parceria com instituições públicas e 

privadas e com entidades não governamentais sem fins lucrativos, como é o caso da COMEMP (Comissão Municipal 
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de Emprego e Renda), e com as entidades que a compõe. O foco desta ação é direcionado aos profissionais que 

atuam nas empresas, nas áreas de recrutamento, seleção e desenvolvimento de talentos humanos, e ocorre no 

formato de palestras informativas sobre temas de interesse desses profissionais, propiciando a formação e a 

atualização de conhecimentos, além de congraçamento destes. Há situações em que o SINE MANAUS não promove, 

mas participa, apoiando ou patrocinando encontros neste formato.  

1.5 Capacitação dos colaboradores do SINE MANAUS 

A capacitação dos colaboradores do SINE MANAUS materializa uma Política de Educação Corporativa, que tem 

como pressuposto conceber, implementar e coordenar ações de educação voltadas para o desenvolvimento e/ou 

aprimoramento do conjunto de competências técnicas e comportamentais necessárias ao desempenho pessoal e 

profissional do quadro de colaboradores do SINE MANAUS, bem como incentivar o aprendizado e o 

autodesenvolvimento contínuo. 

Para tanto, a Direção do SINE MANAUS realiza internamente um levantamento bienal das demandas por 

qualificação, analisa e elabora a programação de treinamento, cujas ações estão voltadas ao desenvolvimento das 

equipes de trabalho, tendo como objetivo maior a qualidade e a obtenção de resultados. No período em análise, 

foram encaminhados profissionais do SINE MANAUS à Goiânia, Campo Grande Brasília e à Salvador para participarem 

de reuniões técnicas, oficinas de trabalho e seminários realizados pelo Ministério do Trabalho para capacitar 

operadores do Sistema SINE Nacional.  
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