PRIMEIRO EMPREGO

Aprendiz Campinas

O que é aprendizagem?
A Lei 10.097/2000 determina que empresas de médio e grande porte devem
contratar jovens com idade entre 14 e 24 anos como aprendizes.
O contrato de trabalho pode durar entre seis meses e dois anos. Durante esse
período, o jovem é capacitado na instituição formadora e na empresa, combinando
teoria e prática. A lei garante ao aprendiz o direito ao salário mínimo-hora, calculado com base no tempo dedicado tanto às atividades práticas quanto teóricas.
Os jovens têm a chance de inclusão com o primeiro emprego e de desenvolver
competências para o mundo do trabalho, enquanto os empresários têm a oportunidade de contribuir para a formação dos futuros profissionais, difundindo os valores
e cultura de sua empresa. Para aprendizes com deficiência não há limite de idade.

O que é o Primeiro Emprego
Aprendiz Campinas
O Primeiro Emprego: Aprendiz Campinas foi instituído por meio de Lei Municipal
15.519, de novembro de 2017, visando a formação técnico-profissional metódica
de jovens aprendizes.
O programa prevê a inclusão dos jovens em busca de uma vaga como aprendiz e
das oportunidades oferecidas pelas empresas no cadastro do SINE (Sistema Nacional de Emprego) municipal.
Os cursos de aprendizagem, nas áreas de logística, informática e administrativa
são oferecidos pelo CEPROCAMP, escola técnica mantida pela FUMEC.

Empresas

SMTR/CPAT

FUMEC/CEPROCAMP

Sobre o CPAT
As empresas interessadas poderão divulgar suas vagas por meio do CPAT (Centro Público de Apoio ao Trabalhador) e dispor de um serviço sem custos adicionais
além dos previstos na legislação federal referente à contratação de aprendizes.

Como fazer
Funcionamento do Sistema
• Cadastro da empresa e da vaga no sistema SINE/CPAT;
•Cruzamento das informações da vaga e do perfil dos jovens a fim de iniciar o
processo de encaminhamento dos potenciais aprendizes de acordo com os requisitos
estipulados pela empresa (carta de encaminhamento);
•Recebimento dos potenciais aprendizes encaminhados para participação no
processo de seleção da empresa;
O CPAT também poderá disponibilizar salas às empresas para realização dos
processos seletivos.
•Devolutiva da carta de encaminhamento ao CPAT após finalizado o processo seletivo,
contendo o resultado da seleção (contratação ou reprova)
•Contratação do jovem e início do curso (a contratação dos jovens deverá ser
concomitante ao início do curso, portanto, o cadastro da vaga e seleção dos jovens
deverá ocorrer em tempo hábil para que estes iniciem suas atividades na empresa
simultaneamente ao início do curso na entidade de formação)

Divulgação de Vagas
O cadastro da empresa e das vagas deverá ser realizado através dos seguintes canais
de comunicação
• E-mail: cpatcampinas@gmail.com
• Telefone: (19) 2117-5177
• Presencial: CPAT (Av. Dr. Campos Sales, 427, Centro) ou visita à empresa

FUMEC/CEPROCAMP
Cursos
Técnicos
Administração
•CEPROCAMP Centro
Informática
•CEPROCAMP Centro
Logística
•CEPROCAMP Centro
A FUMEC (Fundação Municipal para Educação Comunitária) é a mantenedora dos programas de Educação
Profissional do CEPROCAMP (Centro de Educação Profissional de Campinas Prefeito Antônio da Costa Santos).
Desde o início do primeiro semestre de 2018, oferece
programas de aprendizagem profissional, dentro do
programa Primeiro Emprego - Aprendiz Campinas.
Os cursos são gratuitos e as inscrições ocorrem duas
vezes por ano. Os cursos técnicos têm duração de um
ano e meio a dois anos, carga horária de 40 horas semanais, sendo 20 horas na empresa e 20 para formação
teórica.
Os cursos de qualificação profissional têm a duração
de um ano, carga horária de 30 horas semanais, sendo
20 horas na empresa e 10 para formação teórica.

www.fumec.sp.gov.br

Redes Sociais
www.aprendiz.campinas.sp.gov.br
facebook.com/aprendizcampinas
twitter.com/AprendizCps

Qualificação
Profissional
Almoxarife
•CEPROCAMP Centro
•CEPROCAMP José Alves
(Satélite Iris)
•CEMEP Campo Grande
•CEMEP Cambará (Dic IV)
Operador de Computador
•CEPROCAMP Centro
•CEPROCAMP José Alves
•CEMEP Cambará
•CEMEP Jardim Myrian

