
COMO PROMOVER A EFETIVIDADE NA 
OFERTA DA APRENDIZAGEM RURAL : 

PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO REGIONAL  

ANA ALENCASTRO CONSULTORIA 
JUVENTUDE & DESENVOLVIMENTO  EIRELI ME 

e-email: alencastroconsutoria@gmail.com 
Tefefone: 61 99966-0563 
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Objetivos da Lei 10.097/2000 

• Concretizar as oportunidades de 

profissionalização de adolescentes e jovens – 

art. 227 CF88; 

• Permitir a transição do mundo escolar para o 

trabalho da forma recomendada pela doutrina da 

proteção integral, com respeito à condição de 

“pessoas em desenvolvimento”; 

• Promover o desenvolvimento social e econômico 

pelo trabalho e geração de renda de 

adolescentes, jovens e pessoas com deficiência 



Caráter social  do instituto da 

aprendizagem 

• concluinte/egresso obrigatoriamente supera a 
condição de “inexperiente para o trabalho” e/ou 
“sem qualificação/certificação profissional”, 
tornando-se apto a seguir uma trajetória mais 
promissora de vida pessoal, social e profissional;  

• Inclusão de adolescentes e jovens independente 
da relação direta com a empresa ou sua 
atividade econômica; 

• Mecanismo de prevenção e/ou combate ao 
trabalho infantil e demais explorações de 
adolescentes e jovens. 



Qual o movimento necessário para 

ampliar oportunidades nos territórios 

1. Integração local: Trabalho, Assistencia, Entidades 
Formadoras 

2. Levantamento da demanda setores da economia 
inadimplentes  

3. Prospecção local da demanda 

4. Planejamento turmas 

5. Convocação das empresas  - TC 

6. Seleção Qualificada de adolescentes/jovens 

7. Assinatura de Contratos 

8. Monitoramento  e avaliaçao de resultados 



Quais os riscos/ dificuldades  a serem 

enfrentadas? 

• Risco político:  

– Evitar que as Cotas Sociais sejam vistas como 

ameaça à aprendizagem profissional; 

• Riscos na operacionalização: 

– A dificuldade de sintonia no fluxo de acões por parte 

de cada envolvido – Fiscalização, assistencia e 

formadores; 

– Manter a qualidade da formação e o monitoramento 

dos programas de aprendizagem 

 



 Relação com Agentes Públicos 

Ministério Público do 
Trabalho 

 Ministério do Trabalho 

SECRETARIA DE INSPEÇÃO 
DO TRABALHO - SIT 

SECRETARIA DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS DE EMPREGO - 

SPPE 

 Conselhos de Direitos da 
Criança e do Adolescente - 

CMDCA 

MDSA 

MEC 



A LEGISLACAO: processo interrompido 

 

 

APRENDIZ 
CONTRATADO 

COM 
MATRÍCULA 
EFETIVADA 

EMPRESAS  DO 
SETOR 

ENTIDADES 
FORMADORAS 

FISCALIZAÇÃO 
MTb 

Não contrata 

Locais para a prática 

Não tem o 
curso  

Não tem turmas 
iniciando 



A LEGISLACAO: processo interrompido 

 

 

APRENDIZ 
CONTRATADO 

COM 
MATRÍCULA 
EFETIVADA 

EMPRESAS  DO 
SETOR 

ENTIDADES 
FORMADORAS 

FISCALIZAÇÃO 
MTb 

Não contrata 

Número insuficiente  

Não tem o 
curso  

Locais para teoria e/ou 
práticas 

M
P 
T 



Oferta & Demanda: Integração e Planejamento 

Estratégias 

SRTEs: 
planejamento 

da oferta 

Aprendizes 

•Prospecção? 

•Novos Contribuintes?  

•Parcerias com formadores? 

•Processos avaliativos? 

•Análise CONAP? 

 

•Antecipar nos Fóruns ou visitas 

•Procurar Analistas Técnicos Políticas 
Sociais (SC, RJ, PE, BA, SP) ou 
Gestores: 

•Processos Seletivos? 
•Publicidade? 
• Calendário turmas? 


