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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E EMPREGO 
SINE – SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO 
CONSELHO MUNICIPAL DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO DE CURITIBA 
IV MUTIRÃO DO EMPREGO TEMPORÁRIO DE CURITIBA  

 
E D I T A L nº 003/2012  

   
O Secretário Municipal do Trabalho e Emprego de Curitiba, no uso de suas atribuições 

legais, comunica que as inscrições para o IV MUTIRÃO DO EMPREGO TEMPORÁRIO DE 
CURITIBA, estarão abertas no período 10/09/2012 à 14/09/2012, no horário das 09:00 às 12:00 e 
das 14:00 às 17:00, na Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego, localizada na Rua Barão do 
Rio Branco, 45, 9º andar. 
            O Mutirão é destinado a: 

I - Empresas ou instituições, públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos, matriz ou 
filial, sediadas em Curitiba, que tenham como objetivo de atuação a intermediação de mão 
de obra (agências de emprego, prestadoras de serviços e outras) e as que disponham de 
vagas de emprego em aberto para terceiros ou na sua própria estrutura funcional; 
II – Empresas ou instituições, públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos, matriz ou 
filial, sediadas em Curitiba, que preparem candidatos para concursos públicos, que atuem 
nas áreas de qualificação profissional, ensino técnico, ensino superior, ensino superior 
tecnológico,  licenciatura, e de pós-graduação; 
III – Centrais sindicais, federações de trabalhadores e empregadores, sindicatos, 
associações profissionais e empresariais, que possuam departamento de intermediação de 
mão de obra e setores de qualificação profissional; 
IV – Órgãos governamentais da administração direta e indireta, empresas públicas ou de 
economia mista, fundações públicas, organizações sociais, organizações da sociedade 
civil de interesse público, e agências que atuem nas áreas do trabalho, emprego, saúde e 
segurança no trabalho, bem como o SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, 
SESI – Serviço Social da Indústria, o SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial, SESC – Serviço Social do Comércio, SENAT – Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Transporte, SEST - Serviço Social do Transporte, SESCOOP - Serviço 
Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, SENAR - Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural e o SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas. 
O IV MUTIRÃO DO EMPREGO TEMPORÁRIO DE CURITIBA será realizado nos dias 28 e 
29 de setembro de 2012, na Praça Rui Barbosa, das 9 às 17 horas. 
O regulamento do evento poderá ser retirado, a partir de 27 de agosto de 2012, na 
Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego ou através da página www.curitiba.pr.gov.br  
 

 
Curitiba, 27 de agosto de 2012. 

 
 
 

 
Paulo Bracarense 

Secretário Municipal do Trabalho e Emprego 


