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SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Superintendência de Gestão e Fomento ao Trabalho e à 
Economia Popular Solidária

Diretoria de Gestão do Atendimento ao Trabalhador
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TRABALHO E RENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO E FOMENTO AO TRABALHO E À ECONOMIA 

POPULAR SOLIDÁRIA

REDE SINE MINAS GERAIS

● PRESENTE EM 123 MUNICÍPIOS
● COM 133 UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR



SINE - SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO
O Sistema Nacional de Emprego (Sine) foi criado em 1975 sob a égide da Convenção nº. 88 da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), que orienta cada país-membro a manter um serviço público e gratuito de emprego para a melhor organização 

do mercado de trabalho. 

O SINE tem por finalidade a implantação de serviços e agências de colocação em todo o país. Além disso, estabelecer 

condições para adequação entre a demanda do mercado de trabalho e a força de trabalho, em todos os níveis de capacitação, 

organizar um sistema de informações e pesquisas sobre o mercado de trabalho, capaz de subsidiar a operacionalização da 

política de emprego; dentre outros.

Para atender esses objetivos, são desenvolvidas as seguintes ações dentro do Sistema Nacional de Emprego:

Intermediação de mão-de-obra;
Habilitação ao seguro-desemprego;
Qualificação Social e Profissional;
Orientação profissional;
Certificação profissional;
Pesquisa e informações do trabalho;
Fomento a atividades autônomas e empreendedoras e outras que o CODEFAT venha a definir.
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IMO - Intermediação de Mão de Obra
A intermediação de mão-de-obra visa colocar trabalhadores no mercado de 

trabalho, por meio de vagas captadas junto a empregadores, reduzindo o tempo 

de espera e a assimetria de informação existente no mercado de trabalho, tanto 

para o trabalhador quanto para o empregador. Portanto, o serviço busca 

promover o encontro de oferta e demanda de trabalho.

As principais etapas da execução do serviço de intermediação de mão-de-obra 

são: inscrição do trabalhador; registro do empregador; captação e registro de 

vagas de trabalho; cruzamento de perfil dos trabalhadores cadastrados com o 

perfil das vagas captadas; convocação de trabalhadores conforme pesquisa de 

perfil e encaminhamento para entrevista de emprego; e registro do resultado do 

encaminhamento. 
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SEGURO DESEMPREGO

O Seguro-Desemprego é um benefício integrante da seguridade social, 

garantido pelo art.7º dos Direitos Sociais da Constituição Federal e tem 

por finalidade prover assistência financeira temporária ao trabalhador 

dispensado involuntariamente.

Após a Constituição de 1988, o benefício do Seguro-Desemprego 

passou a integrar o Programa do Seguro-Desemprego que tem por 

objetivo, além de prover assistência financeira temporária ao trabalhador 

desempregado em virtude de dispensa sem justa causa, inclusive a 

indireta, auxiliá-lo na manutenção e busca de emprego, promovendo 

para tanto, ações integradas de orientação, recolocação e qualificação 

profissional.
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CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social

A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), nomenclatura utilizada atualmente, 

foi criada pelo decreto-lei n.º 926, de 10 de outubro de 1969. Reconhecida por suas 

anotações, a CTPS é hoje um dos únicos documentos a reproduzir com 

tempestividade a vida funcional do trabalhador. Assim, garante o acesso a alguns dos 

principais direitos trabalhistas, como seguro-desemprego, benefícios previdenciários e 

FGTS. 

Visando modernizar o acesso às informações da vida laboral do trabalhador o governo 

federal lançou a Carteira de Trabalho Digital em 23 de novembro de 2019, por meio da 

Portaria SEPRT nº 1.065, substituindo a Carteira de Trabalho física, disponível para os 

cidadãos através de Aplicativo para celular nas versões iOS e Android e por meio da 

Web.



SINE
Principais serviços oferecidos em 2021 por meio da Rede Sine MInas Gerais:
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SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO

ATENDIMENTOS

933.739

* Dados atualizados até 31/12/2021

VAGAS
OFERTADAS

105.941

TRABALHADORES
ENCAMINHADOS

257.882

TRABALHADORES
COLOCADOS

21.835

TRABALHADORES
SEGURADOS

212.899



PAINEL DE DESEMPENHO - SINE/MG
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PAINEL DE VAGAS ABERTAS - SINE/MG
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PONTE DIGITAL
O Projeto Ponte Digital objetiva assegurar o acesso aos serviços digitalizados do 

Sine, disponibilizados on-line e em lojas virtuais pelo Ministério da Economia, aos 

cidadãos que não tem acesso à esses recursos e/ou que não saibam utilizá-los.

Como surgiu?

Com a decisão do Governo Federal de suspender a emissão da Carteira de 

Trabalho e Previdência Social na versão impressa, assim como a digitalização de 

diversos outros serviços do SINE, muitos cidadãos passaram a ter dificuldade 

em acessar estes serviços, seja por não possuírem dispositivos necessários, por 

falta de acesso à internet ou até mesmo dificuldades em utilizar as ferramentas. 

Por isso, o projeto foi criado com o objetivo de assegurar o acesso da população 

a estes serviços.

* Dados atualizados até 31/12/2021



PONTE DIGITAL
Como funciona?

Por meio de parcerias entre o governo do estado de Minas Gerais e as prefeituras 
municipais, estão sendo criados diversos pontos de atendimento nos quais os 
trabalhadores recebem orientações, instruções e esclarecem dúvidas quanto ao uso 
das ferramentas. Além disso, os pontos de atendimento disponibilizam os meios 
necessários para viabilizar os acessos.

PONTOS DE 
ATENDIMENTO
IMPLANTADOS

9

ATENDIMENTOS 
REALIZADOS 1.180

* Dados atualizados até 31/12/2021

PREFEITURA DE SERRA DO SALITRE 

PREFEITURA DE ENGENHEIRO NAVARRO 

PREFEITURA DE GUARACIAMA

PREFEITURA DE FRANCISCO DUMONT

PREFEITURA DE PLANURA

PREFEITURA DE CAMPO FLORIDO

PREFEITURA DE SÃO BRÁS DO SUAÇUÍ

PREFEITURA VISCONDE DO RIO BRANCO

PREFEITURA CATAS ALTAS

Lista dos Municípios que implantaram o Projeto:



Diretoria de Gestão do Atendimento ao Trabalhador
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PRINCIPAIS COMPETÊNCIAS DA DIRETORIA:

Assessoramento Técnico;

Treinamentos e Reciclagens;

Suporte Técnico;

Monitoramento e Supervisão;

Gestão de Convênios/Acordos de Cooperação Técnica;

Gestão da estrutura e patrimônios;

Gestão orçamentária e financeira dos recursos do tesouro estadual;

Gestão do Fundo Estadual do Trabalho – FET;

Coordenação do Projeto Ponte Digital.



TREINAMENTO

Atendimento as unidades aos atendentes 

das unidades do Sine para esclarecimento de 

dúvidas e apoio a resolução de problemas 

operacionais que ocorrem durante a rotina 

de atendimento.

SUPORTE TÉCNICO

Realização de treinamentos de capacitação e 

reciclagens dos atendentes dos postos de 

atendimento do Sine e dos pontos de 

atendimento do Ponte Digital.

Diante do contexto atual e visando otimizar a 

metodologia de treinamento, foi desenvolvida 

a Plataforma de Treinamento EAD SINE o que 

possibilitou a realização de treinamentos 

mesmo com o isolamento social.

Atendimento aos Postos do Sine

ATENDIMENTOS

12.380
ATENDENTES

BENEFICIADOS

+ 900 

Atendentes do Sine

RECICLAGENS

759

ATENDENTES E 
COORDENADORES

CAPACITADOS

302

* Dados atualizados até 31/12/2021

TURMAS
EAD

5  
PLATAFORMA EAD SINE



Proposta de Integração Sala Mineira do 
Empreendedor e Rede Sine/MG

MUNICÍPIOS COM SALA 
MINEIRA 331 104

MUNICÍPIOS COM SINE
E SALA MINEIRA

MUNICÍPIOS COM SINE
123 18

MUNICÍPIOS COM
INTERESSE NO 
PONTE DIGITAL E 
SALA MINEIRA



Obrigado a todos
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Acompanhe nossas ações

 Subsecretaria de Trabalho e Emprego - SUBTE  

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese

sedesemg sedesemgsedesemg

social.mg.gov.br
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