
EDITAL 

 
O Secretário Municipal do Trabalho e Emprego de Curitiba, no uso de suas atribuições legais, comunica
que o cadastramento para a SEMANA DA EMPREGABILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
, estará aberta no período de 05/07/2016 a 19/07/2016, no horário das 09h às 12h e das 14h às 17h, na
Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego, localizada na Rua da Glória, 362. Centro Cívico Curitiba,
Paraná. 
 
O evento é destinado a: 
 

I - Empresas ou instituições, públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos, matriz ou filial,
sediadas em Curitiba e que: 
 

I.a  disponham de vagas prioritariamente para pessoas com deficiência; 
 
I.b. disponham de vagas de emprego em aberto, para outros empregadores ou na sua
própria estrutura funcional; 
 
I.c. disponibilizem vagas para estágios e menor aprendiz; 
 
I.d. tenham como objetivo de atuação a intermediação de mão de obra (agências de
emprego, prestadoras de serviços e outras) 
 

II – Empresas ou instituições, públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos, matriz ou filial,
sediadas em Curitiba, que atuem em Curitiba e RMC Região Metropolitana de Curitiba e 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. 
 
A SEMANA DA EMPREGABILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA será realizada na
semana de 25/07 a 28/07 nos postos do SINE Curitiba, nas Ruas da Cidadania, exceto Matriz ,
das 9h às 17 horas, com atendimento preferencial para pessoas com deficiência. Nas Ruas da
Cidadania, será disponibilizado espaço para processo seletivo das empresas sendo que nas Ruas
da Cidadania do Pinheirinho, Fazendinha, Boa Vista e Boqueirão, será disponibilizado uma
estrutura de atendimento diferenciada com intérprete de libras, técnicos do INSS e técnicos da
SEDPCD (Secretaria Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência) empresas participantes,
conforme cronograma abaixo: 
 

Prefeitura Municipal de Curitiba
Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego



Boa Vista:   25/07  , Boqueirão: 26/07    Pinheirinho: 27/07  Fazendinha:   28/07    
 
O regulamento do evento poderá ser retirado a partir de 05 de julho de 2016, na Secretaria
Municipal do Trabalho e Emprego ou através da página www.curitiba.pr.gov.br 
 

 
Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego, 5 de julho de 2016. 

 

Fernando Mauro Nascimento Guedes - Secretário

Municipal do Trabalho e Emprego
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