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Programa Time do Emprego 

 

Definição 

 

O Time do Emprego é um Programa desenvolvido pela SERT – Secretaria do 

Emprego e Trabalho, Governo do Estado de São Paulo em parceria com os municípios. 

O Programa é resultado da adaptação de uma metodologia transferida no Projeto 

Brasil – Canadá. Tem por objetivo a preparação, a orientação para o trabalho e a 

reorientação de carreira, considerando suas habilidades, conhecimentos e necessidades, 

por meio de vivências, com novas e modernas ferramentas. 

O Time do Emprego aborda 10 temas distribuídos em 12 encontros de 03 horas. O 

grupo é formado de 20 a 25 pessoas e tem a presença de 02 facilitadores. Os encontros e 

os temas podem ser adaptados conforme a necessidade ou interesse dos participantes. 

O Time do Emprego aborda os seguintes temas durante os encontros:  

 Orientação Geral sobre o Time do Emprego, levantamento das expectativas; e 

compromisso de participação (contrato), integração entre os participantes. 

 Quem sou eu, minhas habilidades e competências. 

 O autoconhecimento, destacando sua história pessoal, experiência de vida, sua 

hereditariedade, o meio em que você vive, suas potencialidades. Levantamento 

dos conhecimentos e das habilidades adquiridas ao longo da vida e as que são 

inatas, tudo que sabemos fazer e como isso pode ser transferido para funções no 

trabalho. 

  Desenvolvimento do currículo - O currículo como propaganda de você mesmo: 

quais são os itens de um currículo, o que deve e o que não deve constar. 

 Como elaborar e como apresentar um currículo atraente. 

 Formulários de Solicitação de Emprego e Entrevista. 

 O que é e como preencher um formulário de solicitação de emprego, e quais 

documentos são necessários para preenchê-lo.  

 Dicas de como se preparar para uma entrevista de emprego: como se comportar, o 

que se pode e não se deve dizer, como responder perguntas difíceis. 

Dramatizações de entrevistas, exercícios de dinâmicas, as etapas da busca de 

emprego.  
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 Técnicas da procura de emprego 

 Ferramentas: o currículo personalizado, a carta de apresentação, os formulários, 

preparação para entrevistas. Dicas de como realizar pesquisa sobre empregos. 

Conhecimento do mercado de trabalho. Como ativar sua rede de contatos 

(network), como acessar o mercado oculto de trabalho. Os diversos bancos de 

dados para deixar seu currículo. Como contatar os empregadores e organizar sua 

busca por emprego. 

 Este emprego é para mim? 

•  Você foi chamado para preencher uma vaga de emprego: o que fazer?  

• Análise e avaliação: o que pode ser negociado? 

•  A decisão: a vaga certa para mim.  

• Como estabelecer metas de trabalho e vida. 

 Mantendo-me saudável. Como manter-se equilibrado e saudável para a procura de 

emprego sem muito desgaste físico, mental e emocional. 

  Testes aplicados pelos empregadores 

• Exercícios de matemática, português, raciocínio lógico, conhecimentos gerais, de 

atenção, redação, compreensão de texto e dinâmicas realizadas no processo 

seletivo.  

 Planejamento Financeiro 

 O trabalho autônomo, os tipos de sociedade, o micro empreendedor individual e o 

cooperativismo. 

 

Material  

 

Cada participante do Programa Time do Emprego recebe um kit com uma apostila 

de capa dura colorida com os temas a serem abordados, duas cadernetas, uma caneta, 

lápis, borracha e uma bolsa. 

Os temas são apresentados com o uso do projetor multimídia, dinâmicas em grupo, 

vídeos, mensagens, discussão e reflexão.  
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Time do Emprego no município de Bauru 

 

O município aderiu ao Programa Time do Emprego em março de 2011 em parceria 

com a Secretaria do Desenvolvimento Econômico.  A meta para 2011foi de 04 turmas. A 

partir de 2012, a meta estabelecida para o município, de acordo com o PEA 

(POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA) foi de 8 times. Para os anos seguintes a 

meta se manteve em 8 turmas. Desde o inicio do Programa, o município alcança as metas 

estabelecidas por meio de parcerias importantes com Organizações da Sociedade Civil e 

Programa de execução direta, como o Programa de Inclusão Produtiva Massa Caseira. 

Em 2015, funcionários da Prefeitura Municipal de Bauru foram capacitados para se 

tornarem facilitadores do Programa, tendo em vista que desde 2011 apenas uma 

facilitadora desenvolvia os times. Por meio da Secretaria Municipal do  Bem Estar Social 

(SEBES), dois funcionários foram capacitados: Daily Aparecida Fidelis e Roseli Fátima de 

Oliveira; pela Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SEDECON) foram capacitados: 

Anderson Coutinho e Tamara Nascimento.  

Com o treinamento de novos facilitadores, houve ampliação de locais para 

desenvolvimento dos times, garantindo facilidade de acesso a população. 

Os times desenvolvidos em 2015 contaram com importantes parcerias com 

Organização da Sociedade Civil: Legião Mirim, com o Programa de Inclusão Produtiva – 

Massa Caseira e com o CREAS (jovens em cumprimento de medida socioeducativa e 

com moradores de rua). Além dessas parcerias, os times foram desenvolvidos em outros 

locais como Igreja e a Sede da Secretaria do Desenvolvimento Econômico.   

As planilhas dos encontros, contendo informações e frequência dos participantes, 

são enviadas mensalmente para SERT com a finalidade de acompanhamento e feedback 

das ações desenvolvidas. Após a conclusão dos Times realizados, os participantes são 

acompanhados durante um mês.  

Segue resultados parciais dos times realizados no município de Bauru: 
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Resultados do Programa Time do Emprego - 2015 

 

1 TIME DO EMPREGO DESENVOLVIDO NA OSC LEGIÃO MIRIM 

NOME DO TIME: The Gold Boys/ Período: 24/03/2014 A 19/04/2015 

Facilitadores: Daniele e Daily            

Cenário Geral Nº % 

Inscritos 21 100% 

Participantes 21 100% 

Desempregados 14 67% 

Desistentes 1 5% 

Recolocados no Mercado de 
Trabalho 

6 29% 

 

 

2 TIME DO EMPREGO DESENVOLVIDO NA OSC LEGIÃO MIRIM 

NOME DO TIME: Primeiro Emprego/ Período: 12/05 A 18/06/2015 

Facilitadores: Daniele e Daily 

Cenário Geral Nº % 

Inscritos 28 
 

Participantes 24 100% 

Desempregados 12 50% 

Desistentes 0 0% 

Recolocados no Mercado de 
Trabalho 

12 50% 

 

 

3 TIME DO EMPREGO DESENVOLVIDO NO Programa de Inclusão Produtiva Massa 

Caseira 

NOME DO TIME: Inclusão Produtiva/ Período: 15/05 a 07/08/2015 

Facilitadores: Anderson e Daily 

 

 

 

 

 

 

Cenário Geral Nº % 

Inscritos 23  

Participantes 23 100% 

Desempregados 15 65% 

Desistentes 0 0% 

Recolocados no Mercado de 
Trabalho 

8 35% 
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4 TIME DO EMPREGO DESENVOLVIDO NO CREAS/Medida Socioeducativa 

NOME DO TIME: Vitoriosos – Facilitadora: Daily 

Período: 16/06 a 25/08/2015 

Cenário Geral Nº % 

Inscritos 17   

Participantes 17 100% 

Desempregados 11 65% 

Desistentes 4 24% 

Recolocados no Mercado de 
Trabalho 

2 12% 

 

 

5 TIME DO EMPREGO DESENVOLVIDO NO CREAS POP 

NOME DO TIME: Renascer  – Facilitadora: Daily e Anderson 

Período: 04/08 a 08/09/2015 

Cenário Geral Nº % 

Inscritos 17  

Participantes 17 100% 

Desempregados 10 59% 

Desistentes 3 18% 

Recolocados no Mercado de 
Trabalho 

4 24% 

 

 

6 TIME DO EMPREGO desenvolvido na Igreja Renovada 

NOME DO TIME: Togheter Tean -  Facilitadores: Daily e Anderson 

Período: 03/08 A 19/10/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cenário Geral Nº % 

Inscritos 17   

Participantes 18 100% 

Desempregados 12 67% 

Desistentes 3 17% 

Recolocados no Mercado de 
Trabalho 

3 17% 
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7 TIME DO EMPREGO DESENVOLVIDO NA SEDECON 

NOME DO TIME: Sucesso – Facilitadores: Daily e Anderson 

Período: 29/07 a 30/09/2015 

Cenário Geral Nº % 

Inscritos 19   

Participantes 19 100% 

Desempregados 9 47% 

Desistentes 6 32% 

Recolocados no Mercado de 
Trabalho 

4 21% 

 

 

8 TIME DO EMPREGO/ Jardim Ivone 

NOME DO TIME: Vitória / Facilitadores: Daily e Anderson 

Período: 15/10 A 12/12/2014 

Cenário Geral Nº % 

Inscritos 32   

Participantes 19 100% 

Desempregados 9 47% 

Desistentes 4 21% 

Recolocados no Mercado de 
Trabalho 

6 32% 

 

 

 

CENÁRIO GERAL DOS TIMES DESENVOLVIDOS NO MUNICÍO DE BAURU em 2015 

 

Cenário Geral Nº % 

Inscrit1os 174 100% 

Participantes 158 100% 

Desempregados 92 58% 

Desistentes 21 13% 

Recolocados no Mercado de 
Trabalho 

45 28% 
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Conclusão 

 Durante o ano de 2015 a meta de desenvolvimento de 8 turmas do Programa Time 

do Emprego  foi cumprida no município de Bauru. 

  Os locais de desenvolvimento dos times proporcionaram a descentralização, um dos 

objetivos do programa no município de Bauru, com o objetivo em facilitar o acesso do 

usuário em locais mais próximos a sua residência. 

 Foram realizados dois times em parceria com a Organização da Sociedade Civil 

(OSC) Legião Mirim com jovens do Programa de Estímulo ao Primeiro Emprego. A 

parceria com a Organização da Sociedade Civil facilita a permanência dos jovens no 

programa e facilidade de inserção dos mesmos no mercado de trabalho pela Lei do 

Aprendiz. È importante ressaltar que o treinamento se torna importante para os jovens 

que pretendem inserção no mundo de trabalho, sendo que o time proporciona novos 

conhecimentos e identificação das habilidades.  

 O time realizado no Programa de Inclusão Produtiva Massa Caseira teve como 

intuito o autoconhecimento e identificação de empreendedores visto que o time foi 

desenvolvido após a conclusão dos usuários no programa. Houve participação ativa dos 

usuários e reconhecimento da importância do programa time do emprego no crescimento 

pessoal de cada participante. O Programa de Inclusão Produtiva – Massa Caseira 

desenvolve junto aos usuários, curso de qualificação para confecção de bolos, tortas e 

salgados. O time desenvolvido no local proporcionou o aprendizado de temas importantes 

como “Empreendedorismo” e com foco em questões financeiras e com o tema 

“trabalhando por conta”.  Com a turma desenvolvida no local, pudemos perceber que a 

inserção não ocorre apenas no mercado formal, mas com a geração de renda informal. 

 Foram realizados 02 Times no Centro de Referência Especializado da Assistência 

Social (CREAS): com usuários da medida socioeducativa e do Centro Pop com a 

população em situação de rua. Cabe ressaltar que cada público possui suas 

particularidades e que a permanência e adesão aos encontros se tornaram um desafio 

para a facilitadora. A carga horária dos encontros foi reduzida, mas o conteúdo 

desenvolvido se apresentou o mesmo e assim, proporcionou a garantia e permanência 

nos times. Muitos desses usuários frequentavam o Time sem o intuito de serem inseridos 

no mundo do trabalho. Com os usuários da medida socioeducativa, a participação foi 

maior e as expectativas dos jovens em inserção no mundo do trabalho mais evidente. O 
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público de ambos serviços apresentam maior dificuldade de inserção no mundo do 

trabalho. 

 Na Igreja renovada houve grande motivação por parte dos participantes, bem como 

na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e no Jardim Ivone. Percebeu-se 

participação e estimulo para busca de oportunidade no mundo de trabalho. 

 Em 2015 tivemos o total de 158 participantes do Programa Time do Emprego, 

destes, 13% foram desistentes. A parceria realizada com a Legião Mirim, com jovens que 

frequentam o Programa de Estímulo ao Primeiro Emprego, favorece a participação dos 

usuários no Time, pois os mesmos buscam melhorar as aquisições e postura para 

oportunidades no mundo do trabalho. As duas turmas realizadas na Legião Mirim  

totalizaram 45 participantes, sendo que houve apenas uma desistência.  

 As turmas desenvolvidas nos territórios, como a do Jardim Ivone e da Igreja 

Renovada facilitou o acesso dos usuários, que não necessitam de deslocamento do bairro 

que residem para participarem do time. Observamos que houve baixo número de 

desistentes, sendo que de 37 participantes das duas turmas, apenas 07 usuários 

desistiram. 

 A recolocação dos participantes no mundo do trabalho foi de 28%, menor que no 

ano anterior, mas devemos considerar que de forma geral, houve diminuição de 

empregos no Brasil. Segundo dados do Cadastro Geral dos Empregados e 

Desempregados (CAGED), em 2015, a empregabilidade apresentou diminuição, houve 

um declínio em contratação e aumentou o desemprego após anos de continuo 

crescimento. Os setores, de forma geral, apresentaram recuo no nível de emprego formal, 

o mais prejudicado foi o de Indústria de Transformação,  

Conclui-se que o Programa Time do Emprego é mais um mecanismo importante 

para o treinamento dos usuários para a inserção no mundo de trabalho, proporcionando 

autoconhecimento e melhorias, no entanto a garantia de melhora de vida está 

intrinsicamente ligada ao estimulo pessoal e a busca por superação e emancipação. 

 

Referências: 

http://trabalho.gov.br/trabalhador-caged 

www.timedoemprego.sp.gov.br 

 

http://www.timedoemprego.sp.gov.br/

