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ACESSUAS Trabalho – Esse mundo também é seu!
O Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho – Acessuas Trabalho no
município de Cachoeiro de Itapemirim surge sendo uma iniciativa da Política Nacional de
Assistência Social para gerar o ingresso dos usuários a oportunidades presentes no mundo do
trabalho.
A iniciativa faz parte de um conjunto de ações de articulação de políticas públicas e de
mobilização, encaminhamento e acompanhamento de pessoas em situação de vulnerabilidade
e/ou risco social para acesso a oportunidades afeitas ao trabalho e emprego. (ACESSUAS
Trabalho, 2017).
Em Cachoeiro de Itapemirim o Programa Acessuas Trabalho está implantado desde Julho de
2017 e vem sendo executado pela Secretaria de Desenvolvimento Social com a participação de
parceiros de outras políticas intersetoriais. O município hoje consta com um total de 210 mil
habitantes e segundo o Programa está estabelecido o alcance de 3.100 usuários (ACESSUAS
trabalho 2017) para mobilização. Desta forma o Programa Acessuas Trabalho visa assistir aos
usuários a identificar de modo a desenvolver suas potencialidades para ocupar as vagas de
trabalho existentes no território, principalmente na economia voltada ao setor terciário entre
comércio e serviços.
O objetivo do Programa é conduzir os usuários a desenvolver suas habilidades e alcançar sua
autonomia financeira, pessoal e social. As oficinas de “Inserção e Comportamento no Mundo
do Trabalho” visam romper com os desafios: a baixa escolaridade dos usuários, considerando
Paulo Freire “Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua
própria produção ou a sua construção” (FREIRE, 2003, p.47); e a inserção no mundo do
trabalho que potencializará a autonomia dos indivíduos.
O Programa possui quatro eixos de execução: Eixo I – Identificação e sensibilização de
usuários, Eixo II – Desenvolvimentos de habilidades e orientação para o mundo do trabalho,
Eixo III – Acesso a oportunidades e Eixo IV – Monitoramento do percurso do usuário ao mundo
do trabalho (Acessuas Trabalho, 2017).
As mobilizações são realizadas com usuários referenciados nos cinco equipamentos dos Centros
de Referência de Assistência Social – CRAS, como também no Centro de Referência da
Juventude – CRJ, em entidades devidamente inscritas no Conselho de Assistência Social e na
rede de ensino.
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A execução se dá primeiro na etapa de identificação onde se percebe a necessidade dos usuários
do Programa. Em seguida é preenchida uma ficha com os dados pessoais e plano individual de
cada usuário, com as informações a fim de identificar seus interesses, que darão norte para
futuras oficinas, palestras, e espaços de orientação sobre o mundo do trabalho. Estas
informações serão primordiais para o segundo eixo onde serão desenvolvidas as habilidades
pessoais e orientações.
Em período especifico são realizadas as oficinas nominadas de “Inserção e Comportamento no
Mundo do Trabalho”, em seus devidos locais, facilitando o acesso e locomoção dos usuários,
em horários flexíveis (manhã e tarde). As turmas são compostas de no mínimo 10 e no máximo
25 pessoas num ciclo de mínimos quatro encontros.
São abordados os seguintes temas: postura na entrevista de emprego, elaboração de currículo,
os cinco principais erros no mundo do trabalho, e-mail profissional, conhecendo seus
documentos e orientações gerais relacionadas ao mundo do trabalho.
O conteúdo é ministrado com o auxílio de equipamento audiovisual, utilizando uma linguagem
simples e clara com o intuito de facilitar a compreensão de todos independente do seu grau de
escolaridade. São utilizados vídeos, imagens, dinâmicas e exemplos reais em relação ao
conteúdo. As oficinas proporcionam a troca de experiências entre os usuários e a equipe, um
espaço democrático e de escuta, onde podem sanar as dúvidas e relatar suas experiências.
Ao final é promovido pela equipe, o evento “Entrega da Certificação”, sendo composto de
cerimonial completo e presença de autoridades locais dando a devida importância ao momento.
Após a conclusão deste ciclo, o usuário permanece no banco de dados do Programa, onde o
mesmo é encaminhado a novas oportunidades tanto na área trabalhista quanto no que tange a
sua qualificação laboral. A equipe permanece vigilante as vagas existentes, possíveis postos de
trabalho que estejam de acordo com o perfil apresentado, encaminhando ou realizando contato
com a rede parceira quanto as disponibilidade das vagas.
O município de Cachoeiro de Itapemirim tem realizado suas ações do Programa Acessuas
Trabalho de forma direta, contanto com a parceria do Centro de Referência da Juventude (CRJ)
buscando alcançar o público de 14 a 29 anos. Tem como uma de suas propostas a articulação
com entidades que promovam cursos de qualificação para encaminhamento dos participantes.
A equipe é vinculada a Gerência de Proteção Social Básica do município, sendo composta por
uma assessora técnica de nível superior, com a atribuição de coordenação do Programa; técnico
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de nível superior com formação em Pedagogia, responsável pela articulação e metodologia do
Programa; e um profissional de nível médio responsável pela mobilização dos usuários.
Agregando ao grupo, a Gerência da Juventude disponibiliza um Historiador que contribuiu na
execução das oficinas.
Mediante a aprovação do Plano de Ação pelo Conselho Municipal de Assistência Social, os
recursos destinados pelo Governo Federal, foram direcionados para confecção de material
gráfico, em face expositiva sobre o programa (folders, pastas e banners), bem como o material
para certificação, aquisição de lanche e coffe break que são servidos durante as oficinas e
eventos relacionados ao Programa. Foram contratadas ainda oficinas e workshop junto ao
Serviço Nacional de Aprendiagem Comercial - SENAC, com intuito de fomentar ações e
oportunizar aos usuários o acesso a diversas ações reconhecidas a potencializar o processo de
inserção ao mundo do trabalho. A previsão de inicio é para o ultimo mês do ano corrente uma
vez que ainda segue os trâmites jurídicos de contratação do serviço.
Dentro do proposto no Programa todos os eixos estão sendo desenvolvidos e sendo atendidos
1637 usuários pelos eixos I (Identificação e Sensibilização dos Usuários) e II (Identificação de
Habilidades e Orientação ao Mundo do Trabalho), tendo por base informações que seguem no
quadro quantitativo a seguir:
Mês

Ano

Ciclos de Oficinas

Usuários

Julho

2017

01

20

Agosto

2017

04

170

Setembro

2017

04

300

Outubro

2017

05

127

Novembro

2017

03

180

Dezembro

2017

04

50

Janeiro

2018

04

131

Fevereiro

2018

0

0

Março

2018

02

111

4
Abril

2018

04

215

Maio

2018

04

251

Junho

2018

03

82

Total

1637 usuários.

O Programa ACESSUAS TRABALHO no Município de Cachoeiro de Itapemirim visa à
integração dos usuários aos serviços da Política de Assistência Social, permanecemos por meio
das mobilizações e encaminhamentos realizando ações de promoção social, qualificação
profissional e inserção no mercado de trabalho.
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Mobilização com usuários

Certificação

Mobilização

Material Desenvolvido

Certificação

Oficina de Inserção e Comportamento no
Mundo do Trabalho

