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VICE-PREFEITO EMPOSSA CONSELHO E LANÇA BALCÃO DE EMPREGOS
ELETRÔNICO

  

  

Nesta quarta-feira, dia 17, o vice-prefeito Emerson Leal empossou os membros do Conselho
Municipal de Emprego (Comemprego) e lançou o software do Balcão de Empregos Eletrônico,
que será integrado ao Portal do Cidadão ( www.saocarlos.sp.gov.br ). A solenidade contou
com a presença do secretário municipal de Desenvolvimento Sustentável, Ciência e
Tecnologia, Adilson Cruz, do diretor do Departamento de Apoio à Economia Solidária,
Reynaldo Sorbille, da chefe de Divisão do Balcão de Empregos, Patrícia Giovana Leite
Santezzi, e do auditor fiscal do Trabalho, Valmir Pereira Lopes (representando o gerente
regional do Trabalho, Antonio Valério Morillas Júnior). “Formular novas perspectivas de
abertura de postos de trabalho e criar novas ferramentas que facilitem a vida do munícipe na
busca de um emprego sempre foram prioridades desta administração”, enfatizou o
vice-prefeito.
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A principal tarefa do Comemprego é elaborar uma proposta de convênio único entre o
município e o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), articulando um minucioso
planejamento estratégico na construção de um centro de referência. No ano de 2005, o
governo federal definiu uma nova política para o setor instituindo o Conselho Deliberativo do
Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), que aprovou a resolução n.º 466. Este item
habilitava as capitais e os municípios com mais de 300 mil habitantes a formalizarem um
vínculo com o MTE, cujos recursos financeiros seriam liberados sem intermediação dos
governos estaduais. De uma forma integrada, este programa estrutura uma série de ações
básicas e complementares de serviços, entre eles: 
seguro-desemprego, intermediação de mão-de-obra, orientação profissional, qualificação
social, certificação pessoal, fomento às atividades empreendedoras e informações sobre o
mercado de trabalho. 

  

  

  

No ano de 2007, ocupando o cargo de secretário geral da Frente Nacional de Prefeitos (FNP),
o prefeito Newton Lima se reuniu com o ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupi, e
reivindicou uma alteração nesta resolução, onde sua proposta era abranger outras cidades
com menor densidade demográfica. Em seguida foi criada a resolução n.º 546 habilitando os
municípios com mais de 200 mil habitantes, onde a Capital da Tecnologia foi a primeira cidade
do País, deste porte, a ser inserida no Fórum dos Gestores Municipais de Políticas Públicas de
Trabalho, Emprego e Renda. “Após este maravilhoso empenho do prefeito Newton, outras
cidades de médio porte integraram este importantíssimo fórum”, relembrou o secretário Cruz. 

  

  

  

O Balcão Eletrônico tem a principal função de facilitar o acesso dos munícipes na busca de
postos de trabalho, reduzindo o deslocamento até a Casa do Trabalhador, melhorando a
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qualidade do atendimento e otimizando o intercâmbio entre empregado e empregador. Ao se
cadastrar pessoalmente no Balcão de Empregos, o munícipe pode entrar no site da Prefeitura,
acessar o link do i-emprego e acompanhar as informações atualizadas em tempo real. Esta
ferramenta também disponibiliza um cadastro com todos os dados dos usuários e das
empresas contratantes, que pode ser alterado constantemente mediante o registro de uma
senha. A intermediação entre o recrutador e o postulante da vaga será encaminhada através
de um número identificado na internet. “Nós optamos pelo software livre, pois assim poderemos
realizar todas as alterações necessárias, não ocorrendo custos extras no suporte técnico”,
detalhou o diretor Sorbille. “O cidadão que não possui internet possui 37 espaços gratuitos,
entre Pontos de Inclusão Digital (PIDs), Bibliotecas, Telecentros e Escolas do Futuro”,
complementou. 

  

  

  

Espaço moderno e bem equipado 

  

Buscando melhorar as condições de empregabilidade do cidadão são-carlense, a Prefeitura
elaborou um amplo projeto de revitalização no Balcão de Empregos, que aprimorou a
qualidade dos serviços oferecidos e criou novos mecanismos para democratização do acesso
às informações, que compõem o banco de dados. Foram adquiridos novos computadores,
impressoras, sistema de senha eletrônica, 
aparelho de “home theater” para som ambiente e uniformes para padronização dos
funcionários. Para 
2009,  a
Casa do Trabalhador será transferida para uma área nobre do Palácio Conde do Pinhal, cujas
instalações serão mais apropriadas, confortáveis e de melhor acesso para o munícipe. “É muito
importante relembrar, que na gestão anterior, este balcão funcionava na garagem da Secretaria
de Ciência e Tecnologia e os dados eram anotados em fichas”, disse Emerson.
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