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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. 

Para adolescentes com mais de 16 anos, o Programa Time do Emprego é 

desenvolvido em 6 encontros. 

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. 
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 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.  

 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. 
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Material  

 

Cada participante do Programa Time do Emprego recebe um kit contendo duas 

apostilas de capa dura coloridas com os temas a serem abordado e para a realização dos 

exercícios, duas cadernetas, uma caneta, lápis, borracha e uma bolsa. 

Os temas são apresentados com o uso do projetor multimídia, todos os encontros 

têm dinâmicas, apresentação do tema, de mensagens, discussão e reflexão.  

 

Time do Emprego no município de Bauru 

 

O Time do Emprego teve inicio em 2011 no município de Bauru, quando foram  

desenvolvidos 4 Times.  

Em 2012, a meta do município foi estabelecida em 8 turmas, o que foi cumprido 

com o apoio de parcerias entre SEBES e  entidades: Legião Feminina, Legião Mirim e 

CIPS. 

Foi executado um Time com adultos, no Jardim Ferraz, um Time com jovens do 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Adolescentes e Jovens, três 

Times na entidade Legião Feminina, duas Turmas na entidade Legião Mirim e uma no 

CIPS. 
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Resultados do Programa Time do Emprego desenvolvido com adolescentes – Legião Feminina - 

no período de 20/03/2012 a 15/05/2012 

Nome do Time: Profissão Sucesso                                                                  

Facilitadoras: Daniele Stevanato 

 

Cenário Geral Nº % 

Inscritos 21   

Participantes 21 100% 

Desempregados 5 24% 

Desistentes 5 24% 

Recolocados no Mercado de Trabalho 11 52% 

 

 

 

Resultados do Programa Time do Emprego desenvolvido com adolescentes – Legião Feminina - 

no período de 30/03 a 18/05/2012. 

Nome do time: TREINANDO PARA VENCER 

Facilitadora: Daniele Stevanato 

 

Cenário Geral Nº % 

Inscritos 25   

Participantes 25 100% 

Desempregados 18 72% 

Desistentes 1 4% 

Recolocados no Mercado de Trabalho 6 24% 

 

  

Resultados do Programa Time do Emprego desenvolvido com adolescentes – Legião Feminina - 

no período de 30/03 a 18/05/2012. 

Nome do time: MENTES BRILHANTES 

Facilitadora: Daniele Stevanato 

 

Cenário Geral Nº % 

Inscritos 25   

Participantes 25 100% 

Desempregados 18 72% 

Desistentes 5 20% 

Recolocados no Mercado de Trabalho 2 8% 
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Resultados do Programa Time do Emprego desenvolvido com Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos para Adolescentes e Jovens - no período de 20/03 a 15/05/2012. 

Nome do time: Profissão Sucesso 

Facilitadora: Daniele Stevanato 

 

Cenário Geral Nº % 

Inscritos 21   

Participantes 21 100% 

Desempregados 5 24% 

Desistentes 5 24% 

Recolocados no Mercado de Trabalho 11 52% 

 

 

Resultados do Programa Time do Emprego desenvolvido com ADULTOS – CRAS Ferraz, de 

03/09 A 06/09/2012. 

Nome do time: PROGRESSO 

Facilitadora: Daniele Stevanato 

 

Cenário Geral Nº % 

Inscritos 25   

Participantes 25 100% 

Desempregados 17 68% 

Desistentes 0 0% 

Recolocados no Mercado de Trabalho 8 32% 

 

 

Resultados do Programa Time do Emprego desenvolvido com os jovens da entidade Legião Mirim 

no período de 17/10 a 21/11/2012 

Nome do time: EM BUSCA DE OPORTUNIDADES 

Facilitadora: Daniele Stevanato 

 

Cenário Geral Nº % 

Inscritos 23   

Participantes 23 100% 

Desempregados 12 52% 

Desistentes 3 13% 

Recolocados no Mercado de Trabalho 8 35% 
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Resultados do Programa Time do Emprego desenvolvido com os jovens da entidade Legião Mirim 

no período de 19/10 A 07/12/2012. 

Nome do time: JOVENS TRABALHADORES 

Facilitadora: Daniele Stevanato 

 

Cenário Geral Nº % 

Inscritos 23   

Participantes 23 100% 

Desempregados 17 74% 

Desistentes 2 9% 

Recolocados no Mercado de Trabalho 4 17% 

 

 

Resultados do Programa Time do Emprego desenvolvido com os jovens do CIPS no período de 

18/10 A 28/11 

Nome do time: PROJETO TRABALHADORES DO FUTURO 

Facilitadora: Daniele Stevanato 

 

Cenário Geral Nº % 

Inscritos 24   

Participantes 24 100% 

Desempregados 17 71% 

Desistentes 5 21% 

Recolocados no Mercado de Trabalho 2 8% 
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Conclusão 

 

          No município de Bauru, foi constatado em 2011, que a demanda de participantes 

para o Time do Emprego foi maior entre adolescentes, devido a importante parceria com a 

entidade Legião Feminina, pois sem a mesma a demanda seria restrita.  

 

 Observando tal perspectiva, firmamos novamente a parceria com a entidade Legião 

Feminina e abrimos espaço para novas entidades, como a Legião Mirim e CIPS. O que de 

fato, representou demanda suficiente para a realização do Time do Emprego em 2012. 

Um outro Time desenvolvido, realizado no CRAS do Jardim Ferraz, contou com a 

articulação realizada durante um curso de eletricista oferecido pela CPFL, amarrando 

assim, o desenvolvimento e participação do único Time desenvolvido com adultos durante 

o ano. Observamos que o encaminhamento para o mundo do trabalho é maior entre os 

jovens, pelo fato de serem usuários de serviços voltados para o preenchimento de vagas 

para o 1º Emprego, sendo imprescindível tal parceria. Ainda estamos acompanhando 

alguns times citados, sendo que o número de inseridos pode ser maior do que o relatado 

aqui. 

 

 E importante ressaltar que o número de desistentes é reduzido em todos os Times, 

como se pode constatar através das tabelas. Para o próximo ano, contamos com as 

parcerias realizadas. 

 

          Os relatórios do Time do Emprego são encaminhados durante o período de curso e 

após o término, durante três meses para que seja verificada a recolocação ou inserção no 

mundo de trabalho junto a Secretaria do Emprego e Trabalho – SERT – São Paulo. 

          


