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APRESENTAÇÃO 

A Proteção Social Básica tem como objetivos prevenir situações de risco, 

destinando-se à população que vive em vulnerabilidade social decorrente da pobreza, 

privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, entre 

outros) e/ou fragilização de vínculos afetivos – relacionais e de pertencimento social. 

Deve articular-se com as demais políticas públicas locais, para garantir a 

sustentabilidade das ações desenvolvidas e o protagonismo das famílias e indivíduos 

atendidos, de forma a superar as condições de vulnerabilidade e a prevenir as 

situações que indicam risco social. 

Esses objetivos devem ser concretizados por meio de serviços, programas, 

projetos e benefícios às famílias, conforme identificação da situação de vulnerabilidade 

apresentada. 

Destaca-se o PAIF como principal serviço, ofertado na unidade central desse 

nível de proteção – o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), e a rede de 

serviços socioassistenciais direcionados para grupos específicos da população que 

ganham força e efetividade ao se materializarem nos territórios. 

Compõe também a Proteção Social Básica os Benefícios Eventuais, o Benefício 

de Prestação Continuada (BPC) e as transferências de renda do Programa Bolsa 

Família. 

Conforme assegura na Política Nacional de Assistência Social, uma das 

Seguranças afiançadas por essa política é a de Segurança de Sobrevivência (de 

rendimento e de autonomia). Faz parte desta rede os Programas de capacitação 

profissional que buscam incluir cidadãos no mundo do trabalho, criando oportunidades 

geradas pelo crescimento econômico. 

 Ao lado da garantia de renda e do acesso a serviços públicos o Programa de 

Orientação para o Acesso ao Trabalho representa um dos três eixos que compõem o 

Plano Brasil Sem Miséria.  

 Esse eixo do Plano Brasil sem Miséria se insere no contexto da Assistência 

Social na medida em que a LOAS – Lei Orgânica de Assistência Social determina, em 

seu artigo 2º, a promoção da integração ao mercado de trabalho e no artigo 25, inciso V 
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que se caracterizam como projetos de enfrentamento da pobreza, os quais 

compreendem o investimento econômico e social nos grupos populares, buscando 

subsidiar, financeira e tecnicamente, iniciativas que lhe garantem meios, capacidade 

produtiva e de gestão, viabilizando a transição de pessoas/famílias e grupos em 

situação de vulnerabilidade e risco para situação de autonomia garantindo acesso a 

condições mínimas de sobrevivência e elevação do padrão de qualidade de vida. 

Pautando-se nessa premissa e com o intuito de viabilizar e criar mecanismos 

para o ingresso e reingresso destes no mercado de trabalho, foi criado o Programa de 

Orientação para o Acesso ao Trabalho, que atua no recrutamento, seleção e 

encaminhamento de usuários cadastrados no programa às vagas disponibilizadas, 

tanto para o mercado formal como para a prestação de serviços temporários, bem como 

diagnóstico dos territórios de maior vulnerabilidade para indicação de áreas de 

capacitação às entidades socioassistenciais do Programa de Inclusão Produtiva. 

O Padrão Normativo deste Programa está fundamentado na Resolução CNAS nº 

33/2011, que estabelece dentre outras coisas, a promoção da integração ao mundo do 

trabalho dar-se-á por meio da integração de ações das diversas políticas públicas, 

cabendo a Assistência Social viabilizar a promoção do protagonismo, a participação 

cidadã e a mediação do acesso ao mundo do trabalho e tem por finalidade estabelecer 

e regulamentar os princípios e ações que serão adotados pela Secretaria do Bem Estar 

Social de Bauru em relação à execução destes serviços no âmbito do município, sejam 

este o executados pelo poder público ou através de parcerias, conforme as normativas 

que regulam a Política de Assistência Social. 

 

JUSTIFICATIVA 

Juntamente à garantia de renda e do acesso a serviços públicos, o Programa 

representa um dos eixos que compõe o Plano Brasil sem Miséria e está inserido na 

Rede de Proteção Social Básica do município. 

Diante disso e com o intuito de viabilizar e criar mecanismos para o ingresso e 

reingresso dos usuários da Política de Assistência Social no mercado de trabalho, foi 

criado o Programa de Orientação para o Acesso ao Trabalho, que atua no 

recrutamento, seleção e encaminhamento de usuários cadastrados no programa às 
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vagas disponibilizadas, tanto para o mercado formal como para a prestação de serviços 

temporários, bem como diagnóstico dos territórios de maior vulnerabilidade para 

indicação de áreas de capacitação às entidades socioassistenciais do Programa de 

Inclusão Produtiva. 

As ações deste Programa fomentam atividades de caráter informativo ou de 

orientação social que movimentam e circulam informações a respeito das ofertas e 

possibilidades de qualificação e formação profissional, de inclusão produtiva, com 

intuito de expandir o acesso a direitos, promover a autonomia e a melhoria da qualidade 

de vida da população beneficiada. 

O público alvo usuários cadastrados nos Centros de Referência da Assistência 

Social – CRAS de ambos os sexos, maiores de 16 anos, prioritariamente beneficiários 

dos Programas de Transferência de Renda.  
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APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO SERVIÇO DE INCLUSÃO 

PRODUTIVA - ANO 2015 

 

O Programa de Inclusão Produtiva de Orientação para o Acesso ao Trabalho é 

desenvolvido no município de Bauru pela entidade CÁRITAS DIOCESANA, através de 

parceria com a Prefeitura Municipal de Bauru, por meio da Secretaria do Bem Estar 

Social - SEBES. 

O trabalho social desenvolvido baseou-se em busca ativa; acolhida; orientação e 

encaminhamentos; campanhas socioeducativas; articulação sistemática com CRAS; 

mobilização para o exercício de sua cidadania; articulação com diversas políticas e 

setores; estímulo aos usuários no acesso ao mundo do trabalho; elaboração de 

relatórios e/ou prontuários; desenvolvimento da autonomia; acesso à formação básica 

complementar e a informações, com vistas à inserção no mundo do trabalho; acesso a 

projetos de inserção produtiva; facilidade para inserção no mundo do trabalho.  

 O Programa também realiza articulação com a rede intersetorial, como os 

Serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial; 

Serviços das Políticas Públicas Setoriais; Sociedade Civil Organizada; Demais órgãos 

do Sistema de Garantia de Direitos; Instituições de Ensino e Pesquisa; Serviços, 

programas e projetos de instituições não governamental e comunitária e Serviços de 

enfrentamento à pobreza. 

O cenário conjuntural relacionado ao mundo do trabalho tem se apresentado 

cada vez mais instável e escasso, principalmente pelas consequências da crise 

econômica e política que o país vivencia no momento. 

Nesse contexto o Programa de Orientação para o Acesso ao Trabalho destaca-

se como uma estratégia de enfrentamento da realidade atual. 

 

 

FIGURA 01 

 

Volume de famílias cadastradas no Programa de Acesso ao Trabalho / PROAT  
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Figura 01: 

 
A figura 01 apresenta os dados referentes aos usuários cadastrados Programa no ano de 2015 e 

encaminhados ao Mercado de Trabalho. 

Pode-se observar que 1456 (75%) usuários do total de 1950 cadastrados foram encaminhados ao 

mercado de trabalho neste referido ano. 

Ressalta-se que foram confeccionados currículos para 1950 usuários. 

 
 
FIGURA 02 
 
Atendimentos individuais realizados em 2015. 
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Figura 2 

A figura 2 apresenta o total de atendimentos individualizados realizados no ano de 2015. Foram 

totalizados 4975 atendimentos, sendo que desses, 44% foram encaminhados pelo CRAS, 44% procura 

espontânea, 30% outras formas de encaminhamento, 15% pela SEBES e 15% pelo CREAS.  

 

 

Figura 03 

Captação de Vagas X Inserção no Mercado de trabalho 
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Figura 03 

A figura 03 apresenta os dados referentes às vagas de trabalho captadas em 2015, Usuários inseridos no 

mercado de trabalho, encaminhado para outra Políticas Públicas e os usuários que participaram de 

Ações Coletivas. Pode-se observar que 21% to total de vagas captadas foram preenchidas com usuários 

encaminhados do PROAT. 

 

  Conclusão 

 
O levantamento de dados anual do Programa de Acesso ao Trabalho – PROAT 

representa maior efetividade do Programa na comunidade. 

Conjunturalmente o cenário nacional perpassa por um momento complexo, 

reflexo da crise que vem se agravando desde 2014. Houve diminuição no PIB nacional, 

aumento da inflação, ajuste fiscal, crise hídrica, corte de despesas públicas, queda da 

produção industrial, aumento significativo do desemprego, mobilização e disputas 

acerca do debate sobre a reforma política no Congresso, entre outros acontecimentos 

que inferem na produtividade, inserção produtiva, qualidade de vida e cidadania. 

Diante disso, foi possível observar diminuição no número de vagas ofertadas 

pelas empresas parceiras do Programa e aumento nas exigências de qualificação dos 

potenciais colaboradores. 
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Contudo, pode-se verificar aumento significativo dos participantes nas ações 

coletivas realizadas, bem como facilidade para articulação com a rede sócio assistencial 

e outras Políticas Públicas. 

Diante disso, conclui-se que o PROAT, propicia oportunidades de inserção no 

mercado de trabalho e estimulo/motivação dos usuários que estão em busca dessa 

inserção.  

Por fim salienta-se que o PROAT destaca-se como possibilidade de 

transformação da realidade que os usuários da Política de Assistência Social 

perpassam, bem como, melhoria da qualidade de vida dos mesmos. 
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