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 1.1.10 Colaborar com a Seds em campanha
de conscientização junto aos empregadores
contatados pela Agência do Trabalhador,
atentando para a desigualdade da mulher
no mercado de trabalho, especialmente em
termos salariais, com objetivo de evitar a
discrepância na vagas intermediadas pelas
Agências do Trabalhador.

 2.6.4 Produzir um relatório analítico
com dados do Portal Emprega Brasil/MTE, para
avaliar a inserção das mulheres paranaenses no
mercado de trabalho.
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 Objetivo: Qualificar os trabalhadores do Estado do Paraná oferecendo os
cursos técnicos profissionalizantes e após direcionar os participantes para
o mercado de trabalho.

 São oferecidos cursos de 80h em 3 turnos nas seguintes modalidades:

•Panificação;
•Eletricidade Predial;
•Corte e Costura Industrial;
•Mecânica de Automóveis;
•Mecânica de Motocicleta
•Eletricista Automotiva;
•Informática Básica;
•Mecânica Industrial;
•Refrigeração Residencial.

Total de recursos: R$ 1.500.000,00 (Paraná
Competitivo).
Meta (1º semestre de 2021): Mais de 1.600
alunos em 30 localidades, 90 turmas, somando
mais de 7.200 horas

20% das vagas são destinadas 
exclusivamente às mulheres, com isso, 
temos o objetivo de contribuir para que 
mulheres tenham a oportunidade de 
capacitação e um conhecimento maior na 
área de empreendedorismo

 Objetivo: ampliar a geração de emprego e renda, com apoio das 
Agências do Trabalhador, para fortalecer a retomada econômica no 

Paraná. A idéia é transformar as Agências do Trabalhador em Agências 
do Trabalho e Empreendedorismo, com foco também no perfil 

empreendedor
 O microcrédito da Fomento 

Paraná é composto por 
empréstimos e financiamentos de 
até R$ 20 mil, com até três meses 
de carência e prazo total de 36 
meses para pagamento. É 
destinado a trabalhadores 
informais, empreendedores 
individuais e microempresas com 
faturamento anual de até R$ 360 
mil. A taxa de juros é a partir de 
0,91% ao mês.

 Para incentivar a participação 
feminina no mercado 

empresarial, se o 
empreendimento tem uma 

mulher como proprietária ou 
sócia, a taxa de juros é ainda 

mais reduzida, por meio do 
programa Banco da Mulher 

Paranaense, a partir de 0,76% ao 
mês.
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 Parceria com a PROCEMP – Cursos gratuitos de capacitação
digital;

 3 mil vagas em cursos gratuitos à distância nas áreas de
Marketing Digital e Vendas em Redes Sociais;

 A parceria tem como objetivo dar acesso aos micro e
pequenos empreendedores às ferramentas de Business e
Marketing Digital de modo a contribuir para o
fortalecimento do comércio e varejo, em decorrência da
emergência sanitária desencadeada pela Covid-19

 Entre os anos de 2018 e 2021 no que competem ao Plano
Estadual dos Direitos da Mulher, através da Intermediação
de Mão de Obra das 2016 Agências do Trabalhador do
Estado do Paraná tivemos os seguintes dados:

 Inscritos: 459.574
 Vagas: 529.004
 Encaminhados: 1.683.047
 Colocados: 324.601

Não há distinção de gênero das vagas
por se tratar de um sistema Federal que
utilizamos para intermediação de mão
de obra, porém, iremos consultar o
Ministério da Economia para que seja
possível realizar esse filtro das vagas.


