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APRESENTACAO 

Este trabalho apresenta urn projeto de aplicagao de estt3gio no servigo 

publico estadual, desenvolvido para a Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego 

e Promogao Social -SETP, tendo como finalidade aperfeigoar a pratica de 

Estagio, desenvolvendo rotinas e normas, atraves de urn projeto que leve em 

consideragao a legislagao que rege a materia. 

As leis que regulamentam o estagio, apesar de serem conhecidas nao 

estao sendo cumpridas, pelo menos nao em todos os tipos de estagio, como no 

caso do estagio profissional. A Lei Federal no 6494/77 alterada pelo decreta n° 

87.497/82, em seu artigo 2° diz que o estagio curricular trata de atividades de 

aprendizagem social, profissional e cultural, proporcionadas ao estudante pela 

participagao em situagoes reais de vida e de trabalho de seu meio, sendo 

realizada na comunidade em geral ou junto de pessoas juridicas de direito publico 

e privado, sob a responsabilidade e coordenagao da instituigao de ensino. 

Considerando o estagio como urn ato educative, o mesmo decreta, no seu 

artigo 3°, garante simultaneamente o seu carater pedag6gico, quando aponto o 

estagio curricular, como procedimento didatico-pedag6gico, e atividade de 

competencia da lnstituigao de Ensino a quem cabe a decisao sabre a materia e, 

ainda, quando no § 2° do artigo 1 o da Lei 8.859/94, regulamenta que "este 

somente podera verificar-se em unidades que tenham condigoes de proporcionar 

experiencia pratica na linha de formagao do estagiario". 

Ja a Lei de Diretrizes e base da Educagao n°9394/96 no seu artigo 82, 

estabelece que os sistemas de ensino estabelecerao as normas para a realizagao 

de estagios academicos regularmente matriculados no Ensino Media ou Superior 

em sua jurisdi<jao". Sendo assim cabera as lnstituigoes de Ensino garantir o 

carater pedag6gico dos estagios obrigat6rios, ou nao, atraves de suas avaliagoes 

e na medida em que as instituigoes publicas ou privadas oportunizem e atraiam 

campos de estagio, estes tambem deverao colaborar na concretizagao deste 

processo educative. Em consonancia com a LOB, a Lei 8859/94 que tambem 
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dispoe sabre estagio de estudantes, em seu § 3° do artigo 1 a ressalva que "os 

estagios devem propiciar a complementac;ao do ensino e da aprendizagem a 

serem planejados, executados, acompanhados e avaliados em conformidade com 

os curriculos, programas e calendarios escolares". 0 16gico e, aiE§m disso, em 

conformidade com as leis que regulamentam a materia, a administrac;ao publica 

atraves da Central de Estagios do Governo do Parana, deveria fazer com que o 

estagio realizado no ambito do Poder Publico, cumprisse o papel que lhe e de 

direito, nao sendo apenas tratado como mao de obra barata e farta desenvolvendo 

atividades pertinentes a funcionarios efetivos. 

E grande o desafio a ser enfrentado e os esforc;os necessaries para se 

implantar um sistema inovador de estagio, porem os resultados poderao contribuir 

imensamente para o born desenvolvimento do trabalho da Secretaria alem 

efetivamente ser instrumento de oportunidade para o estudante vivenciar na 

pratica os conhecimentos te6ricos adquiridos na escola, fazendo com que a 

relac;ao Administrac;ao Publica/Estagiarios fosse bern mais proveitosa para todos 

os envolvidos. 



Capitulo I - INTRODUCAO 

A relagao entre Educagao e Trabalho vern sendo discutida e repensada por 

pesquisadores da area educacional na tentativa de superar o distanciamento entre a 

teoria e a pratica. No Servigo Publico Estadual, isto nao e motivo de preocupagao na 

grande maioria das vezes, uma vez que o quadro de funcionarios efetivos e insuficiente 

para a demanda do trabalho, tornando-se pratica comum em todas as Secretarias de 

Estado, a utilizagao inadequada do trabalho dos estagiarios. Este fato e mais 

preocupante quando atinge estudantes de Ensino Superior, quando muitas vezes o seu 

trabalho esta totalmente dissociado de sua area de estudo, suprindo apenas a falta de 

efetivos. 

A pratica do estagio representa urn dos importantes mecanismos para o 

fortalecimento do ensino e da formagao dos alunos enquanto profissionais e cidadaos, 

uma vez que e a insergao do aluno, ainda em formagao, no mercado de trabalho. 

Partindo da importancia do estagio, da rna utilizagao do estagio remunerado bern 

como da falta de acompanhamento por parte das lnstituigoes de Ensino, dentro da 

Administragao Publica , e que se faz necessaria a elaboragao do presente projeto. 

1. OBJETIVOS DO PROJETO 

1.1 OBJETIVO GERAL 

Aperfeigoar o processo para o efetivo acompanhamento de estagios a nivel de 

Ensino Superior na Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Promogao Social. 

1.2 OBJETIVOS ESPECiFICOS 

• Proporcionar uma fusao e uma atualizagao simultanea de conhecimentos, tanto para 

os funcionarios da SETP, como para os estagiarios; 



• Proporcionar aos estagiarios o desenvolvimento de atividades profissionais 

inovadoras, condizentes com os objetivos da SETP; 

• Orientar e Avaliar tecnicamente o desempenho dos estagiarios, preparando-os para a 

insen;ao no mercado de trabalho; 

• Estabelecer o efetivo acompanhamento dos estagiarios tanto por parte das 

lnstituigoes de Ensino como por parte da supervisao local, verificando a relagao area 

de estudo com a atuagao dentro da SETP; 

• Oportunizar a convivencia interdisciplinar atraves de trabalhos de interagao grupal; 

1.3 JUSTIFICATIVAS 

A escolha da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Promogao Social, 

para o desenvolvimento do presente projeto, deve-se ao fato de tratar-se de uma Pasta 

voltada para os problemas relacionados com o Trabalho, Emprego e Promogao Social 

como o proprio nome diz, devendo assim servir como modelo gerencial entre a relagao 

Estagio e Trabalho. 

0 Estagio independentemente de ser curricular ou profissional, para os 

estudantes representa a oportunidade de aplicagao pratica dos conhecimentos 

adquiridos, alem do contato com o universo profissional que irao enfrentar no futuro, o 

que contribui sobremodo para a formagao do capital humano capacitado. 

Para as lnstituigoes de Ensino o retorno das informagoes trazidas pelos estagiarios, 

propicia o aperfeigoamento de programas escolares, curriculos, metodos e tecnicas, no 

sentido de se buscar a adequagao do conhecimento das demandas, no caso as 

oriundas do Setor Publico. 

Para a SETP, a insergao de recursos humanos, ainda que em formagao 

advindos do meio academico, colabora na atualizagao de conhecimentos e tecnicas, 

com resultados positives sabre a produtividade e o ambiente de trabalho. 
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Alem disso, antecipar o contato do aluno com o mercado de trabalho, 

especificamente no Setor Publico , quando ainda recebe a influencia direta das 

atividades escolares , pode ser considerado urn fator inovador de desenvolvimento 

economico e social. 

A reflexao, discussao e propostas sobre o tema estagio, podem fornecer 

elementos para o seu aperfei<;oamento para entao passar a ser utilizado como urn 

verdadeiro e rico instrumento tanto para a Administra<;ao, como para o aluno. 

Outra justificativa para o projeto e concluir o curso de Especializa<;ao de 

Administra<;ao de Pessoas com Enfase no Setor Publico, onde e exigida a aplica<;ao 

pratica de urn trabalho desenvolvido. 

1.4 METODOLOGIA 

Embora o estagio profissional favore<;a na maior parte das vezes, a condi<;ao 

para os alunos se manterem no curso, pois lhes da a oportunidade de terem algum 

subsidio financeiro deve possibilitar tambem conhecimentos sobre a pratica profissional, 

ja que o aluno esta inserido no cotidiano do trabalho. Assim, os estagios profissionais 

deveriam atender as necessidades tanto economicas quanta curriculares dos 

estagiarios. 

Feita uma revisao bibliografica sobre o assunto, ficou evidente os objetivos 

principais do estagio, sua importancia, e quais as formas corretas de atua<;ao, destaque 

principal coube a importancia as supervisao, tanto por parte das lnstitui<;oes de Ensino, 

como por parte da Organiza<;ao que ele estiver inserido. Tendo em vista que a mao de 

obra estagiaria corresponde a uma parcela significativa da for<;a de trabalho da SETP, 

principalmente a de nivel superior, surgiu a ideia do presente projeto, o qual ap6s 

avaliar as condi<;oes que se desenvolviam os estagios dentro da Secretaria, apontaria 

propostas no sentido de construir uma nova pratica de estagio, adequada a realidade, 

mas tambem a Legisla<;ao pertinente e principalmente a teoria existente sobre o 

assunto. 
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Para colocar em evidencia a experiencia da aprendizagem do estagiario e o 

modo de supervisao foram realizadas pesquisas com os estagiarios, supervisores 

locais e coordenadores do cursos (os tres agentes envolvidos no processo), atraves de 

questionarios pr6prios para cada um. A analise interpretativa trouxe uma reflexao sabre 

a concepc;ao de supervisao, relac;ao entre a teoria e a pratica de cada estagiario, entre 

outros fatores. 

Com base nos dados obtidos atraves das tres pesquisas, bem como na 

experiencia enquanto responsavel pelo Grupo de Recursos Humanos Setorial (GRHS), 

visando aproximar a pratica de estagio profissional dentro da SETP, o mais proximo 

possivel do ideal, surgiu o resultado do projeto: A lmportancia da Supervisao no Estagio 

Profissional. 
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Capitulo II - REVISAO TEORICO - EMPiRICA 

Estagio e aprendizado pratico, o que reforga o conceito de que o estagiario 

aprende teoria na escola, e exercita o conteudo adquirido na organizagao, havendo 

nesse momenta, complementagao e troca, resultando em urn processo dinamico. 

Colaborar no aprendizado das pessoas tornando-as mais crfticas e proporcionar 

oportunidade de preencher urn hiato entre o saber e o fazer , sistematizando os 

procedimentos levando-se em consideragao urn fator preponderante: a integragao 

entre a organizagao e a escola, deve ser o objetivo maior da pratica do estagio. 

0 aprendizado pratico torna-se tao valioso quanta a propria teoria que e 
ministrada dentro de uma sala de aula. Dai a importancia do estagio, o qual coloca o 

aluno em cantata direto com sua area de estudo. 

0 mundo de hoje tern se apresentado repleto de mudangas as quais exigem 

transformagoes sociais cada vez mais rapidas, estas mudangas nao dependem 

somente da incorporagao de novas tecnologias, mas principalmente do elemento 

humano, neste sentido os estagios tanto curricular como profissional tornam-se 

6timas modalidades de treinamento para aprimorar competencias profissionais, 

deixando de serem vistas como uma simples formalidade a ser cumprida para a 

conclusao do curso, ou no segundo caso ,como forma de ganhar dinheiro pura e 

simplesmente. 

Para FARIA (1997): 

0 ESTAGIO REPRESENTA A POSSIBILIDADE DE QUALIFICA<;AO POR PARTE DO 

ESTUDANTE, DESDE QUE SEJAM OBSERVADOS OS REQUISITOS BASICOS PARA 

EVITAR SUA TRANSFORMA<;AO EM UMA AL TERNATIVA DE CONTRATA<;AO DE 

FOR<;A DE TRABALHO.( .... ) A ADO<;AO DE UM PLANO DE ESTAGIO, 0 

ACOMPANHAMENTO REALIZADO PELOS PROFESSORES NO SENTIDO DE QUE SE 

ESTABELE<;A EFETIVAMENTE A RELA<;AO PRATICA-TEORIA, A EXIGENCIA DE 

UMA SUPERVISAO NO CAMPO DO ESTAGIO QUE PERMITA UMA ORIENTA<;AO 

ADEQUADA DA FORMA<;AO PROPICIADA PELA EXPERIENCIA OFERECIDA, 

CONSTITUEM A CONDI<;Ao MINIMA A SER OBSERVADA. 

5 



A vinculac;ao do ensino escolar ao trabalho e a pratica, que e a definic;ao de 

estagio curricular na Lei de Diretrizes e Bases , constitui urn eficiente modelo de 

aprimoramento da formac;ao de estudantes, permitindo uma passagem natural da 

escola para o mercado de trabalho. 

Sabemos que o mercado procura por profissionais criativos, flexiveis, 

comprometidos e conscientes da competitividade no mundo globalizado, no qual o 

conhecimento e muito valorizado, porem o estagio nao deve ser centrado unicamente 

no exercfcio de tarefas especfficas da area de formac;ao do aluno, mas sim 

acompanhado de urn compromisso social que possa refletir a responsabilidade e a 

solidariedade necessarias ao exerdcio da cidadania. 

A aproximac;ao entre o estagio profissional com o conteudo pedag6gico dos 

diferentes cursos de graduac;ao poderao representar para o aluno uma oportunidade 

unica de verificar sobre o acerto de sua escolha profissional, apesar de nao poder ser 

isoladamente, responsabilizado pela qualificac;ao profissional do aluno. 

0 contato com a realidade de ensino, que deve estar expresso no projeto 

pedag6gico de cada curso, devera considerar a dimensao pratica da formac;ao 

profissional em que: "A pratica devera estar presente desde o infcio do curso e permear 

por toda a formac;ao." (Resoluc;ao CNE/CP n°1, de 2002, artigo 12, § 2°). Esta 

prescric;ao baseia-se no prindpio de articulac;ao dos componentes curriculares 

formativos, pautando-se na ideia de continuidade desta vivencia ao Iongo do curso, com 

enfase nos procedimentos de observac;ao e reflexao, visando a atuac;ao em situac;oes 

contextualizadas, com registro destas observac;oes realizadas e a resoluc;ao situac;oes -

problema. Esta deve ser planejada juntamente com o projeto pedag6gico e deve 

acontecer desde o inicio do curso e se estender ao Iongo do seu processo, 

transcendendo a sala de aula para o conjunto do · ambiente escolar e da propria 

educac;ao escolar. 

0 estagio supervisionado e entendido como"( ... ) o momenta de se efetivar, sob 

supervisao de urn profissional experiente, urn processo de ensino - aprendizagem que, 

tornar-se-a concreto e autonomo quando da profissionalizac;ao deste estagiario." 
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(Parecer CNE/CP n.0 28/2001 ). Seu objetivo, portanto, e oferecer ao futuro profissional 

urn "conhecimento real" em situagao de trabalho. 

De acordo com este Parecer, o estagio pode ser caracterizado como "tempo de 

aprendizagem, que supoem uma relagao pedag6gica entre alguem que ja e urn 

profissional reconhecido em urn ambiente institucional de trabalho e urn aluno 

estagiario." 

Entendo que o estagio supervisionado e fundamental para a formagao do 

profissional e por meio da relagao entre teoria e pratica pode ser efetivado. 

Acredita-se que ha uma nova forma do homem se relacionar com o meio, com o 

conhecimento e a desenvolver capacidade de produzi-lo, pois "e precise formar 

individuos completes dotados de conhecimento e habilidades mais amplos que 

profundos ... " (TEDESCO, 1995, p.50), ou seja, percebe-se que nao somente ha uma 

mudanga na base tecnica da Sociedade, mas ha tambem uma nova forma de aprender 

ampliando seu nivel de conhecimento, abrindo-se assim, urn novo caminho para uma 

nova forma de educagao. 

A luz desta reflexao percebe-se a importancia de se repensar o papel e a fungao 

da Educagao Superior, rever os prindpios educacionais e sociais e pensar sua pratica 

para as novas necessidades dos alunos que estao inseridos na sociedade do 

conhecimento, que exige urn trabalhador criativo e que tenha os mais amplos 

conhecimentos para desempenhar seu trabalho. 

Para Kenski (1996, p.28), as inovagoes tecnol6gicas estao invadindo o nosso 

cotidiano e a facilidade de acesso aos meios de comunicagao e informagao provocam 

mudangas pessoais e sociais que influenciam o modo de agir, pensar o relacionamento 

com o outre e com o meio em que vive, criando urn homem com comportamentos e 

valores diferentes de sua cultura. Neste sentido, acredita-se que o papel da Educagao 

Superior e importante para fazer ponte dos conhecimentos Cientificos com o que se 

aprende na Sociedade. 

Ja Veiga; (2001, p.162) mostra a importancia do prepare do profissional que 

atua nos meios educacionais, reavaliando sua formagao, necessitando assim, da 

viabilizagao de formas educativas que os ajudem e os conduzam a romper aos apelos 
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da realidade, buscando construgao de urn projeto de uma pratica educativa pensada na 

coletiva com interesses de concretizar agoes conscientes que visem urn ensino de 

qualidade, possibilitando a continuidade dos estudos nos diversos niveis. 

A Educagao e uma ciencia social, e e precise lembrar que urn dos objetivos da 

Universidade e a formagao profissional, mas este e apenas urn de seus objetivos. Como 

afirma Filho (2004, p.43), " ... sua finalidade precipua e a formagao do homem, do 

cidadao. Deve o educador estar sempre voltado para os problemas da comunidade, 

apontando as melhores solugoes, bern como, em virtude de tal necessidade, tratar de 

fazer reconhecida a Universidade como Iugar de atividade e de formagao da massa 

crftica." 

Conforme Anastasiou (2002), a Universidade esta encarregada de 

instrumentalizagao da cultura, e deve portanto, transformar o conhecimento. 

Concluindo, 

A TEORIA EM Sl [ ... ] NAO TRANSFORMA 0 MUNDO. PODE CONTRIBUIR PARA A 

SUA TRANSFORMA<;AO, MAS PARA ISSO TEM QUE SAIR DE Sl MESMA, E EM 

PRIMEIRO LUGAR, TEM QUE SER ASSIMILADA PELOS QUE VA.O OCASIONAR COM 

SEUS ATOS REAIS, EFETIVOS, TAL TRANSFORMA<;AO. ENTRE A TEORIA E A 

ATIVIDADE PRATICA TRANSFORMADORA SE INSERE UM TRABALHO DE 

EDUCA<;AO DAS CONSCIENCIAS, DE ORGANIZA<;AO DOS MEIOS MATERIAlS E 

PLANOS CONCRETOS DE A<;AO, TUDO ISSO COMO PASSAGEM INDISPENSAVEL 

PARA DESENVOLVER A<;OES REAIS E EFETIVAS. VASQUES (1997) 
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Capitulo Ill - A SECRET ARIA DO TRABALHO, EMPREGO E PROMOCAO SOCIAL 

3.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

A Secretaria do Trabalho, Emprego e Promot;ao Social - SETP, foi criada a 

partir da fusao das extintas Secretarias de Estado da Criant;a e Assuntos da Familia

SECR da Secretaria de Estado do Emprego e Relat;oes do Trabalho - SERT, pela Lei 

no 13.986, de 30 de dezembro de 2002, constitui-se em 6rgao de primeiro nfvel 

hierarquico da administrat;ao estadual, de natureza substantiva, nos termos da Lei no 

8.485, de 03 de junho de 1987, tendo par finalidade a formulat;ao, coordenat;ao e a 

articulat;ao da polftica estadual de assistencia social, efetivando os objetivos, princfpios 

e diretrizes das Leis Federais no 8.742, de 07 de dezembro de 1993, e no 8.069, de 13 

de julho de 1990, bern como a definit;ao de diretrizes, a formulat;ao a coordenat;ao e a 

implantat;ao de programas para a polftica do trabalho, emprego e renda no ambito do 

Sistema Publico de Emprego, nas areas de: intermediat;ao de mao-de-obra, 

operacionalizat;ao do seguro desemprego, qualificat;ao social e profissional, gerat;ao de 

emprego e renda, relat;oes de trabalho, saude e segurant;a no trabalho, gerat;ao e 

divulgat;ao de informat;oes sabre o mercado de trabalho. 

A SETP iniciou suas atividades num contexto economico e social sem 

precedentes. Ao mesmo tempo em que a realidade se apresentava e:xtremamente 

grave, em funt;ao da fome, da miseria , do desemprego e de outros efeitos da exclusao 

social, o momenta era de grandes esperant;as populares, depositadas nos governos 

federal e estadual, no sentido de oportunidades de trabalho , renda e melhores 

condit;oes de vida para a populat;ao. 

Dentro da estrutura politico administrativa do Estado do Parana, a SETP, pela 

sua natureza, esta entre as maiores depositarias dessas esperant;as populares, 

cabendo a ela o desenvolvimento de programas, projetos e atividades relativas ao 

trabalho, emprego e assistencia social. 

A estrutura organizacional basica da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e 

Promot;ao Social compreende: 
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I - Nivel de Diregao Superior 

Secretario de Estado do Trabalho, Emprego e Promogao Social 

Conselho Estadual do Trabalho- CET 

Conselho Estadual dos Direitos da Crianga e do Adolescente- CEDCA 

Conselho Estadual da Assistencia Social -CEAS 

Conselho Estadual dos Direitos do ldoso - CEDI 

II - Nfvel de Atuagao Descentralizada 

lnstituto de Agao Social do Parana- IASP 

Ill- Nfvel de Assessoramento 

Gabinete do Secretario - GS 

Assessoria Tecnica -AT 

IV- Nfvel de Gerencia 

Diretor Geral da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Promogao Social -

DG 

Nucleo de Coordenagao Estadual do Sistema Nacional de Emprego- CESINE 

Nucleo de Coordenagao Estadual da Assistencia Social- NUCLEAS 

Nucleo de Informatica e lnformagoes- Nil 

V- Nfvel de Atuagao Instrumental 

Grupo de Planejamento Setorial - GPS 

Grupo Financeiro Setorial - GFS 

Grupo Administrative Setorial - GAS 

Grupo de Recursos Humanos Setorial - GRHS 

VI- Nfvel de Execugao Programatica 

Coordenadoria de Segura Desemprego - CSD 

Coordenadoria de lntermediagao de Mao de Obra- CIM 

Coordenadoria de Qualificagao Profissional - CQP 

Coordenadoria de Geragao de Emprego e Renda - CGE 

Coordenadoria de Estudos, Pesquisas e Relag6es do Trabalho- CRT 

Coordenadoria de Apoio a Gestao Municipal da Polftica de Assistencia 

Social - CGM 
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Coordenadoria de Desenvolvimento lntegrado da Politica de Assistencia 

Social-COl 

Coordenadoria de Programas Especiais de Enfrentamento a Pobreza 

CEP 

VII- Nivel de Atuac;ao Regional 

Escrit6rios Regionais da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e 

Promoc;ao Social 

Ao Secretario de Estado compete, as responsabilidades fundamentais nos termos do 

art. 43 e as atribuic;oes comuns a todos os Secretaries de Estado , contidas no art. 45, 

da Lei no 8.485, de 03 de junho de 1987; 

0 Conselho Estadual do Trabalho - CET instituido pelo decreta no 4.268, de 22 de 

novembro de 1994 , constitui canal institucionalizado de carater permanente e 

deliberative, com finalidade de estabelecer diretrizes e prioridades para as politicas de 

trabalho, emprego e renda no Estado do Parana; 

0 Conselho Estadual dos Direitos da Crianc;a e do Adolescente- CEDCA, vern a 

ser 6rgao consultive , deliberative e controlador das ac;oes de atendimento a infancia e 

a juventude, nos termos da Lei no 9.579, de 22 de margo de 1991; 

0 Conselho Estadual de Assistencia Social - CEAS e 6rgao colegiado de 

carater permanente, criado pela Lei no 11.362 de 12 de abril de 1996 que tern entre 

outras atribuic;oes a aprovac;ao da Politica de Assistencia Social em consonancia com a 

Politica Nacional de Assistencia Social e com as diretrizes propostas pela Conferencia 

Estadual de Assistencia Social; 

Ao Conselho Estadual dos Direitos do ldoso - CEDI como 6rgao colegiado de 

carater consultive, deliberar e controlar em favor da politica de defesa dos direitos do 

idoso, foi criado pela Lei no 11.863 de 23 de outubro de 1997; 

Ao Diretor Geral da Secretaria compete as atividades fundamentais contidas na 

Lei no 8.485, de 03 de junho de 1987, como promover a administrac;ao geral da 

Secretaria, por intermedio dos Grupos Setoriais e das unidades de execuc;ao 

programaticas, assegurar a integrac;ao das iniciativas das unidades subordinadas com 

os objetivos da Secretaria, a fim de evitar duplicidade e desperdicio, facilitar o processo 
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decis6rio, atraves do fluxo constante de informac;oes entre as diversas unidades, 

acompanhar, supervisionar e assessorar os escrit6rios regionais. Autorizar despesas no 

limite da legislac;ao vigente, bern como assinar empenhos, ordens de pagamento, 

boletins de credito, alem de desempenhar outras atividades correlatas; 

Ao Nucleo de Coordenac;ao Estadual do Sistema Nacional de Emprego -CESINE 

compete a coordenac;ao , acompanhamento e o controle das ac;oes relacionadas as 

Polfticas Publicas de trabalho, emprego e renda; 

Ao Nucleo de Coordenac;ao Estadual de Assistencia Social - NUCLEAS 

compete a coordena<;ao e o controle das ac;oes relacionadas a Politica Publica de 

Assistencia Social no Estado do Parana, considerando as interfaces com as demais 

politicas publicas setoriais; 

Ao Nucleo de Informatica e lnformac;oes -Nil cabe a elaborac;ao e 

acompanhamento do Plano de Ac;ao de Informatica e lnformac;oes da SERT, em 

conjunto com o comite de usuaries de informatica da Secretaria, de suas entidades 

vinculadas e representantes da Companhia de Informatica do Parana -CELEPAR; 

Aos Grupos Setoriais, cabem as atividades constantes dos artigos 39,40, 41 e 

42, da Lei no 8.485 de 03 de junho de 1987, e ainda as atribuic;oes contidas nos 

regulamentos das Secretarias de Estado da Administrac;ao e da Previdencia, 

Panejamento e Fazenda; 

A Coordenadoria de Segura Desemprego -CSD compete o planejamento, a 

normatizac;ao, a coordenac;ao, a implantac;ao o acompanhamento e a avaliac;ao das 

atividades relacionadas ao Programa Nacional de Seguro-Desemprego, no ambito da 

SETP, visando a otimizac;ao dos recursos e ao pagamento ao trabalhador; 

A Coordenadoria de lntermediac;ao de Mao de Obra - CIM cabe o 

planejamento, a normatizac;ao, a coordenac;ao o desenvolvimento, a implantac;ao o 

acompanhamento e a avaliac;ao de atividades relacionadas a intermedia<;ao da forc;a de 

trabalho, mediante a estruturac;ao de mecanismos e de instrumentos que facilitem aos 

trabalhadores o acesso a postos de trabalho e aos empresarios, a obtenc;ao da forc;a 

de trabalho necessaria; 
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A Coordenadoria de Qualificagao Profissional- CFQ compete o planejamento, a 

normatizagao, a implantagao, a coordenagao, o desenvolvimento, o acompanhamento e 

a avaliagao da politica de qualificagao social e profissional do trabalhador, no ambito do 

Sistema Publico de Emprego; 

A Coordenadoria de Geragao de Emprego e Renda - CGE compete o 

planejamento, a normatizagao, a implantagao , a coordenagao, o desenvolvimento, o 

acompanhamento e a avaliagao das atividades relacionadas com a politica de geragao 

de trabalho, emprego e renda, no ambito do Sistema Publico de Emprego; 

A Coordenadoria de Estudos, Pesquisas e Relagoes do Trabalho - CRT 

compete o planejamento, a coordenagao , o desenvolvimento , a implantagao, o 

acompanhamento e a avaliagao de atividades e assuntos concernentes as relagoes 

entre capital e trabalho; 

A Coordenadoria de Apoio A Gestae Municipal da Polftica de Assistencia 

Social - CGM cabe o planejamento, a coordenagao e o desenvolvimento de agoes 

que visem o fortalecimento de urn sistema descentralizado e participative da Politica de 

Assistencia Social, no Estado do Parana, visando a gestae municipal ou regionalizada 

em consonancia com as demais polfticas publicas setoriais; 

A Coordenadoria de Desenvolvimento lntegrado da Politica de Assistencia 

Social -COl compete o fortalecimento do sistema descentralizado e participative da 

Politica de Assistencia Social, no Estado do Parana, pelo estabelecimento de 

mecanismos de participagao da sociedade organizada; 

A Coordenadoria de Programas Especiais de Enfrentamento CEP compete 

o planejamento, a coordenagao, a implantagao, o acompanhamento e a avaliagao de 

programas, projetos e atividades de enfrentamento a fome, da miseria e da pobreza, 

tendo a seguranga alimentar como urn direito humane basico; 

Aos Escrit6rios Regionais da Secretaria do Trabalho, Emprego e Promogao 

Social, como sendo unidades representativas da Pasta, implantadas nas cidades sede 

das regioes administrativas do Estado compete entre outras atividades, a supervisao e 

o acompanhamento no ambito de sua jurisdigao, da execugao da programagao da 

SETP relativa ao Sistema Publico de Emprego e a Polftica de Assistencia Social. 
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3.2 - FORCA DE TRABALHO SETP 

A SETP conta como forga de trabalho para o desenvolvimento de suas 

atividades com funcionarios efetivos, cargos comissionados, mao de obra terceirizada, 

pessoal a disposigao e estagiarios, assim distribuidos: 

FORCA DE TRABALHO SETP 

TIPO TOTAL 

FUNCIONARIOS EFETIVOS 172 

CARGOS COMISSIONADOS 107 

TERCERIZADOS 237 

PESSOAL A DISPOSICAO 64 

ESTAGIARIOS 198 

Total 778 

GRAFICO 1 - FORCA DE TRABALHO SETP 
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Na SETP, o estagio profissional corresponde 25% da forga de trabalho. Destes 53.53% 

sao de Ensino Superior, objeto do presente projeto. 

GRAFICO 2 -ESTAGIARIOS DE ENSINO MEDIO E ENSINO SUPERIOR 
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3.3 COMO E FEITO 0 PROCESSO DE EST AGIO NA SETP 

Na SETP como nos demais 6rgaos da Administragao Direta e Autarquica do 

Estado do Parana, nao e feito urn acompanhamento efetivo par parte das lnstituigoes 

de Ensino aos alunos de Ensino Superior , enquanto estagiarios profissionais. Entenda

se par acompanhamento efetivo, a verificagao peri6dica par parte das referidas 

lnstituigoes, no sentido de verificar seas atividades desenvolvidas no estagio estao de 

acordo com a area de estudo de cada aluno. 

Par outro lado as chefias imediatas, na grande maioria, nao priorizam a correlagao 

atividades versus area de estudo, dando enfase as atividades voltadas para a 

conclusao de trabalhos de interesse somente da Administragao. 

Na Administragao Direta e Autarquica do Governo do Parana o estagio e 
regulamentado pelo Decreta no 3874 de 09/11/04. 0 numero de vagas par 6rgao para 
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a atividade de estagio profissional e fixado atraves da resolugao conjunta no 002 de 

21/09/05, cabendo a Secretaria 92 (noventa e duas) vagas para estagios de Ensino 

Media e 106 (cento e seis) de nivel de Ensino Superior, totalizando 198 (cento e 

noventa e oito) vagas, 

As vagas destinadas para a Secretaria sao distribuidas internamente em 

conjunto pela Diretoria Geral e Grupo de Recursos Humanos Setorial , levando-se em 

considera<;ao a necessidade de cada setor. 

0 aluno interessado em estagiar na Administra<;ao Direta e Autarquica do 

Governo do Parana, pode se inscrever atraves da Central de Estagio acessando 

www4.pr.gov.br/gee ou diretamente no GRHS da Secretaria. Cabe as chefias dos 

setores solicitarem , obedecendo as vagas estipuladas, substitui<;6es ou novas 

contrata<;6es. Estas solicita<;6es sao feitas diretamente ao GRHS o qual se encarrega 

de recrutar junto a Central de Estagios ou dentro do seu proprio cadastro. Feito o 

recrutamento os alunos sao encaminhados para entrevista com a chefia interessada a 

qual cabera a decisao de escolher o aluno que melhor se enquadrar dentro da 

proposta. Ap6s a sele<;ao e de posse dos documentos entregues pelo estagiario: 

declara<;ao de matrfcula atualizada, numero de conta bancaria de qualquer agencia do 

Banco do Brasil, alem de c6pia do RG e CPF, o GRHS emiti o Termo de Compromisso 

de Estagio em tres vias, as quais deverao ser assinadas respectivamente pela Unidade 

Concedente de estagio (GRHS/SETP), Supervisor da Concedente, lnstitui<;ao de 

Ensino e Estagiario, efetivando assim a contrata<;ao propriamente dita. Ap6s todas as 

vias estarem assinadas e distribufdas entre o estagiario, lnstitui<;ao de Ensino e o 

GRHS, o estagiario entao inicia suas atividades em sua respectiva unidade. 

0 Termo de Compromisso de Estagio tern dura<;ao de 

(seis) meses, podendo ser prorrogado por mais 06 (seis) meses, no limite maximo de 

02 (dois) anos. 

Dentro da Administra<;ao Publica o valor da Balsa Auxilio e por hora trabalhada, 

sendo esse valor diferenciado para os alunos de Ensino Media e Ensino Superior, alem 

da Balsa Auxilio os estagiarios recebem o beneficia de vale transporte. 
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A rescisao de contrato podera ocorrer a qualquer momenta , podendo a 

solicitagao partir tanto da chefia como do estagiario, nao existindo avaliagao final por 

nenhuma das partes nem para o GRHS nem para a lnstituigao de Ensino, ficando 

dessa forma como se fosse uma obra inacabada onde nao se ficou sabendo o resultado 

final. 0 tempo de Estagio dentro da Administragao Publica Estadual no ambito da 

Administragao Direta e Autarquica nao podera ultrapassar a dois anos. 

3.4 PESQUISA DA SITUA<;AO ATUAL 

Partindo-se do principia de que estagio profissional deva ser uma atividade 

tambem pedag6gica, na qual o aluno pode unir a teoria e a pratica, alem de que a forga 

de trabalho da SETP tern uma parcela significativa de estagiarios, torna-se importante 

um estudo mais detalhado desta categoria , o qual e o tema do presente projeto, com 

dados obtidos com pesquisa realizada na Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e 

Promogao Social. 

Com o objetivo de identificar e analisar as contribuig6es da realizagao do estagio 

profissional para a formagao de alunos a nivel de Ensino Superior, bern como se este 

vern sendo acompanhado pelos responsaveis pela consolidagao do estagio, deu-se 

infcio a pesquisa a partir de observag6es e conversas informais com os estagiarios e 

os supervisores destes estagiarios nas respectivas unidades de trabalho. Como 

amostra foram selecionados trinta e sete estagiarios de Ensino Superior os quais 

atuavam no perfodo da tarde e estavam distribufdos em quatorze unidades de 

trabalho, advinham de quatorze instituig6es de ensino e de doze cursos de ensino 

superior ,configurando assim o universo da pesquisa. Para a realizagao das pesquisas 

foram utilizados questionarios especificos, para os estagiarios- Anexo I, supervisores 

- Anexo II e coordenadores- Anexo Ill. 

0 inicio da pesquisa teve como base a identificagao pelo Grupo de Recursos 

Humanos Setorial -GRHS, unidade responsavel pela insergao do aluno na SETP, que 

os estagiarios a nfvel de Ensino Superior nao tinham o devido acompanhamento por 

parte das lnstituig6es de Ensino, sendo necessaria a revisao deste procedimento uma 
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vez que estagiario e supervisor nao estavam entendendo esta pratica como urn meio 

possibilitador de transformac;oes. 

Neste contexte, realizamos visitas as unidades de trabalho nas quais estes 

estagiarios estavam inseridos, o que possibilitou o contato com os dois agentes 

fundamentais na realizac;ao do estagio: estagiario e supervisor de estagio. 

Dando sequencia, analisando as leis que regulamentam o estagio, foi 

direcionada a pesquisa para verificar a problematica central no Estagio Profissional, 

como sendo a falta de supervisao por parte das lnstituic;oes de Ensino. A interac;ao com 

o grupo foi de suma importancia para a formulac;ao de questionarios, os quais 

levantariam dados referentes a pratica do estagio. As questoes contempladas nos 

formularies tinham a finalidade de identificar como a pratica do Estagio Profissional 

vinha sendo construida pelos tres agentes envolvidos: estagiario, supervisor local e 

coordenador do curso. 

Desta forma, identificando as principais atividades que vinham sendo 

desenvolvidas para posteriormente confrontar estes dados com a area de formac;ao do 

aluno, verificando principalmente se os estagiarios estavam tendo supervisao por parte 

das lnstituic;oes de Ensino, e em caso afirmativo de que forma isto acontecia. 

Para a aplicac;ao do questionario aos estagiarios, foi realizado urn encontro para 

a explicac;ao do objetivo e importancia do trabalho, solicitando que os alunos 

preenchessem de forma etica. Atraves de observac;oes e de conversas firmadas pode

se concluir que os estagiarios apresentavam-se indiferentes e apaticos em relac;ao a 
pesquisa, nao levantando questionamentos ou objec;oes. Continuando a pesquisa 

pretendendo coletar mais informac;oes para a aplicac;ao de questionarios junto aos 

supervisores foram realizados novas visitas as unidades de trabalho. Dos quatorze 

supervisores envolvidos na pesquisa urn chamou mais atenc;ao, alem e ter recebido a 

ideia do trabalho com mais entusiasmo, demonstrou interesse que os estagiarios sob 

sua supervisao nao percam o direcionamento de sua formac;ao. 

Encerrando a aplicac;ao dos questionarios direcionados a esses dois importantes 

agentes, forma preenchidos 34 dos 37 formularies aplicados aos estagiarios e 13 dos 

14 aplicados junto aos supervisores de estagio. 
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Vista que ja haviam sido identificadas as lnstituigoes de Ensino e o curso de 

cada estagiario, foi iniciado o cantata com as mesmas, objetivando a explicagao do 

projeto e na seqUencia a aplicagao do questionario aos coordenadores de cada curse, 

teoricamente os responsaveis pela supervisao do estagiario em seu local de trabalho. 

Em sua maioria, os coordenadores alegando os mais diversos motives, nao puderam 

agendar nenhum horario. Desta forma, para obter o retorno das informagoes 

necessarias foi solicitada a colaboragao dos pr6prios estagiarios para levarem os 

questionarios as suas respectivas lnstituigoes para o devido preenchimento. 

Considerando que nao houve exito com as lnstituigoes de Ensino vista que, dos 

15 coordenadores de curse apenas 9 retornaram o solicitado. Constatou-se que, 

embora sejam as lnstituigoes de Ensino que deveriam em maier proporgao 

preocuparem-se com a supervisao efetiva dos estagios de seus aluno, isto nao 

aconteceu. Vindo reforgar a importancia do presente projeto. · 

Com a aplicagao dos questionarios aplicados junto aos trinta e sete estagiarios, 

foram identificados e caracterizados que onze destes estavam realizando o estagio 

como curricular, doze como profissional, oito responderam que eram ambos os 

objetivos e tres nao responderam a questao. 

Tendo caracterizado estes estagios em uma das questoes especificas e que 

estavam contempladas nos tres diferentes questionarios ( estagiario, supervisor e 

coordenador) perguntou-se como estes concebiam a fungao do estagio. Foi elencado 

tres respostas possiveis e ainda abriu-se essa questao para que cada urn pudesse 

discorrer uma definigao que entendesse como relevante. 

Uma das questoes colocada partiu do principia da utilizagao do estagio apenas 

como uma forma de complementar o ensino e a aprendizagem, entendida como 

imitagao ou realizagao de atividades preestabelecidas, ou seja, no uso do 

estagio como mao-de-obra barata a tim de satisfazer o mercado de trabalho. esta 

questao foi escolhida por 6% dos estagiarios , 8% dos supervisores e nenhum dos 

coordenadores das lnstituigoes de Ensino optou por essa questao. 

Na segunda questao, na qual foi considerado o estagio como atividade que 

proporcionava aprendizagem social, profissional e cultural atraves de situagoes reais de 
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vida e de trabalho vinculadas a area de forma<;ao, obteve-se em sua maioria, a escolha 

desta perfazendo 78% dos estagiarios 92% dos supervisores e 67% dos 

coordenadores dos curses nas lnstitui<;6es de Ensino. 

lgualmente se deu a terceira questao, a qual apontava o estagio como sendo 

uma oportunidade da coloca<;ao do estagiario como mera intermedia<;ao de mao-de

obra e como contribui<;ao para que seja urn instrumento de fraude dos direitos sociais. 

Mas, felizmente, nao foi escolhida por nenhum dos agentes pesquisados. Na questao 

intitulada "outros", foram feitas algumas descri<;6es sobre o que cada urn entendia como 

estagio, qual era sua fun<;ao segundo seus criterios particulares. Algumas respostas 

foram as seguintes: "Praticar a teoria ... "; "Aproximar o aluno a area de trabalho."; " 

Proporcionar mudan<;as, visando a atividade profissional."; "Complementa<;ao da 

forma<;ao profissional."; 

Entendendo que a educa<;ao assim como o trabalho, caracteriza-se como urn 

processo de humaniza<;ao e que, a partir da educa<;ao como pratica historicamente 

estabelecida de inser<;ao do individuo em urn uma sociedade, deve esta estar 

continuamente relacionada ao mundo do trabalho Para tanto, essa inser<;ao deve 

ocorrer de forma consciente e critica pelos alunos. 

Considerando que o estagio vern sendo apontado como uma das estrategias do 

mercado para "driblar" os encargos impastos pela legisla<;ao trabalhista, temos que 

esse, na medida em que esta sendo utilizado de forma acritica, emprega uma grande 

massa de estudantes sem o amparo devido e, em decorrencia disto, vern perdendo o 

seu carater pedag6gico. 

Neste sentido, pretendendo identificar se esta pratica vinha sendo utilizada na 

SETP, perguntou-se aos supervisores destes estagiarios quais os criterios que vinham 

sendo utilizados para a inser<;ao de estudantes na unidade de trabalho: 
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TABELA 1 -Quais as criterios utilizados para contratac;ao dos estagiarios 

Percentual Criterio 

20% Atraves da apresentac;ao, postura, 

comunicac;ao. 

73% A partir de urn determinado curso, que 

proporcionara a utilizac;ao do 

conhecimento te6rico, adquirido em 

sal a de aula, 0 qual pod era ser 

colocado em pratica no dia-a-dia. 

0% Par experi€mcias profissionais 

anteriores. 

7% Outros 

Os dados revelam que ha uma preocupac;ao e urn interesse par parte da 

Secretaria em estar realizando esta pratica de forma a permitir uma alternEmcia entre a 

teoria e a pratica. 

E importante destacar que o estagio pode e deve ser incentivado durante as 

curses de graduac;ao para que o aluno trabalhe a transformac;ao do pensamento em 

ac;ao, porem esta pratica deve sempre ser percebida como urn processo educative, o 

qual deve ser planejado, acompanhado e avaliado. Desta forma, atraves de uma 

questao especifica dos questionario aplicados aos coordenadores de curso, pode-se 

constatar que 67% dos curses elencados na pesquisa, possui o estagio previsto na 

grade curricular do curso, 22% nao possui e 11% dos coordenadores nao responde ram 

esta questao. 

Analisando estes percentuais percebeu-se que o estagio vern sendo utilizado 

como urn componente pedag6gico relevante no processo da formac;ao universitaria. 

Diante disso, e tambem da constatac;ao de urn grande numero de estagiarios realizando 

o estagio caracterizado como curricular e tambem profissional inseridos na SETP, 
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perguntou-se aos tres agentes desta pratica se estava sendo realizado o 

acompanhamento deste estagio pela lnstitui9ao de Ensino: 

TABELA 2- 0 acompanhamento do estagio e realizado pela lnstitui9ao de Ensino? 

Agentes Envolvidos Sim Nao 

Estagiarios 44% 53% 

Supervisores 62% 38% 

Coordenadores 89% 11% 

Ao analisar estes dados que foram obtidos pelos participantes de uma mesma 

atividade, e possivel identificar que estes, quando confrontados, nao condizem com 

uma mesma realidade, demonstrando ainda uma lacuna no que diz respeito a 

considera9ao do estagio como uma atividade pedag6gica que precisa ser 

acompanhada e avaliada durante todo o processo. 

Embora o acompanhamento do estagio ainda possa ser questionado, ja que nao 

sao apresentados dados compatfveis, identificamos a existencia de acompanhamento. 

Assim, atraves de uma questao, pediu-se que identificasse as formas de 

acompanhamento que vinham sendo realizadas: 
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TABELA 3- Como e feito o acompanhamento do estagio. 

Estagiarios Supervisores Coordenadores Modo de 

Acompanhamento 

3% 7% 17% Atraves de parecer 

escrito. 

39% 47% 42% Atraves de 

relat6rios de 

estagio. 

24% 20% 25% Atraves de visitas 

do coordenador da 

lnstitui<;ao de 

Ensino. 

17% 13% 8% Atraves de contato 

da lnstitui<;ao de 

Ensino com a 

unidade 

concedente. 

17% 13% 8% Outros 

Com base nos dados obtidos, os relat6rios de estagio se constituem a forma 

mais abrangente de acompanhamento o que, de certa forma me faz questionar se esta 

maneira de acompanhamento vern sendo entendida como supervisao de fato pelos 

agentes envolvidos no processo, ja que foram apresentadas diferen<;as significantes 

quando confrontados os dados se ha o acompanhamento ou nao do estagio. 

Embora tenha surgido este questionamento, pode-se considerar que nao ha 

muita diferen<;a nas formas de acompanhamento apontadas, mas se faz necessaria 

dizer que e perceptfvel que a lnstitui<;ao de Ensino e a Secretaria estao cada vez mais 

distantes, o que e urn grande problema, pois cada vez mais o estagio vern sendo 



utilizado como mao-de-obra barata e cada vez menos e garantido o carater pedag6gico 

desta atividade para o processo de formagao profissional. 

A intengao do presente projeto e que sejam priorizadas as informagoes obtidas 

pelas pesquisas junto aos estagiario, supervisores e coordenadores de cursos para 

implantar junto a SETP, novas praticas de estagio, oportunizando principalmente uma 

maior eficacia do acompanhamento dos estagiarios, por parte das lnstituigoes de 

Ensino garantindo assim, que seja cumprida a principal e mais importante finalidade do 

estagio. 
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Capitulo IV - PROPOSTAS 

4.1 MODELO CONCEITUAL 

Os dados coletados tornaram possfvel analisar, a partir dos tres agentes envolvidos 

no processo , a necessidade da reconstrw;ao do processo de estagio na SETP, 

partindo desde o momenta do cadastre do aluno junto ao GRHS ate o momenta de sua 

rescisao. Alem disso foi detectada a necessidade de um efetivo acompanhamento do 

estagio, tanto pelo supervisor local como pelo coordenador do curso , os quais 

passariam a ter um papel de fundamental importancia no desenvolvimento dessa 

atividade. 

No processo de estagio profissional ou nao, para que a relagao ensino

aprendizagem seja eficaz e necessaria a supervisao , enquanto trabalho do 

coordenador do curso e supervisor local, voltado para a orientagao dessa atividade , 

mediante uma certa programagao que vise o reconhecimento do elo entre os 

conhecimentos te6ricos e a realidade pratica. 

Nesta atividade e com base na teoria , o coordenador do curso e o supervisor local 

devem assumir o papel de educadores, transmissores de conhecimentos, informagoes, 

facilitadores e principalmente de avaliadores. 

0 processo intitulado como supervisao refere-se ao desempenho de competencias 

profissionais entre elas e talvez a mais importante no caso deste projeto, o de 

estabelecimento de criterios de avaliagao. Na pratica profissional, o supervisor e o 

coordenador do curso deve considerar a realidade de cada estagiario, buscando 

reorientar sua agao para atende-la. Os pressupostos das competencias determinadas 

ao supervisor e coordenador de curso se tornam reais a medida em que tern a sua 

frente o aluno, pais a concretizagao do processo ensino-aprendizagem se da a partir 

da interagao entre eles, e entre as situagoes existentes. 

Nos estagios realizados na SETP isto nao vern ocorrendo ou entao estao 

acontecendo de maneira insatisfat6ria, o que justificou a elaboragao do presente projeto 

e conseqOente proposta. 
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4.2 DESENVOLVIMENTO DO MODELO 

A metodologia para a organizagao, desenvolvimento da proposta, foram cercadas 

de duvidas tais como: de que forma acompanhar o processo de constrw;ao do 

conhecimento interligado com a pratica no estagio profissional? Que mecanismos 

construir para dar conta de urn acompanhamento sistematico do processo desenvolvido 

durante a permanencia do estagiario na SETP? Como organizar o estagio para que se 

torne urn momenta de construgao de aprendizado? Que avaliac;ao desenvolver nesse 

processo? A partir dessa analise e no intuito de qualificar a pratica do estagio 

profissional, esta sendo proposto alguns procedimentos a serem seguidos, focando 

principalmente a supervisao desses estudantes tanto por parte dos coordenadores de 

curso como pelos supervisores locais. 

0 processo tera as seguintes etapas: 

a) Solicitagao de Estagio 

b) Entrevista de Estagio 

c) Relat6rio de Supervisao de Estagio 

d) Relat6rio de Coordenagao de Estagio 

e) Comunicagao de Oesligamento Antecipado 

E finalmente foi desenvolvido o Manual do Estagiario que deve orientar o 

interessado no estagio em como proceder para obter o maximo aproveitamento. 
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SOLICITA<;AO DE ESTAGIO - Documento a ser preenchido pela chefia da unidade 

solicitante, o qual detalhara a necessidade do estagio. No campo referente aos 

requisitos complementares entenda-se por exemplo conhecimentos em informatica, 

ingles. Quanto ao plano de estagio, as principais atividades desenvolvidas deverao ser 

preenchidas corretamente, tendo em vista sua importancia, nao s6 para a sele~ao como 

para o acompanhamento do estagio. 

Figura 1 

f.STI\00 l)O I'ARA:'>I;i 
SECRF-TARIA DE E~T.\00 DOTIHII.-\1.110 

E\IPREGO E f'IWM0(:,\0 SOCIAL 
GRUPO 0~ RltCl 'RSOS 1-IUM·\~0~ SET()HI -\ L 

SOLICIT M;AO DE EST AGIO 

nJNIDA6E S6i=ICIT._A-N--TE-: --· --------------------
L. _____________ .... ······--·--··-·······----------

PLANO DE ESTAGIO 

PRINCIPAlS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO ESTAGIARIO: 

I 
........ ·-·····-·-····---: 

····························-··· ............• 1 

HORARIO A SER CUMPRIDO: __ as __ horas 

-·····------------' de ______ de 200_. 

ASS. DA CHEFIA 

27 



ENTREVISTA PARA EST AGIO- No momenta do encaminhando do estagiario para ser 

entrevistado pela chefia solicitante, o GRHS encaminhara formulario de entrevista, no 

qual a chefia se posicionara sobre o resultado da entrevista, informando se o estagiario 

esta apto ou nao apto para vaga. Cabe ressaltar que o(s) motivo(s) devera sera 

preenchido obrigatoriamente. 

Figura 2 

~~ .. 
t;STAOO 00 I' .~ RAN.\ 

SECIU:T,\RI ;\ Ot; I::STAllO DO TR'\ ll.\ J ,110. 
J-;MI'JU.:GO E l' ROM0<,:,\0 SOC!.<\ I.. 

GRl'J>() IH; .RECllRSOS lll!MANOS SE'I OIUAI. 

ENTREVISTA PARA EST AGIO 

rNoM.E .. iS'()"cAND'iOATO: ............... --............... ____ _ 

jcuR'so: .......... --............. --.................... .. 

[?.:~lOAD~: : · ··- ...... ~:~: .. : .. : .. :. :=~-- .. :: .. -~-=-·: : :.: .=~=~--:-~ ..... · .. 

GRHS 

----· .. ·----...... __ _ 
RESULT ADO DA ENTREVISTA 

L ... J APTO 

f'"J NAO APTO- MOTIVO: --- ......... _________ .... __ _ 

...... ___ ...... _______ _ 
·-------------........... .. 

...... --.... ----.. ---~------ ----

de ______ de 200_. 

ASS. DA CHEFIA 

Obs.: 0 estagiario que estiver apto. devera retornar ao GRHS para procedimentos 

necessaries par.a a contratavao. 
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RELATORIO DE SUPERVISAO DE ESTAGIO- Cabera ao supervisor do estagiario o 

preenchimento deste relat6rio , entregue pelo GRHS bimestralmente. Este relat6rio 

dara oportunidade ao supervisor de avaliar o estagiario quanta ao seu desempenho. No 

item 1 e 2 devera ser levado em considera<;ao somente aquelas atividades descritas na 

solicita<;ao do estagio no item plano de estagio. 

Figura 3 

l curso: 
! 
i lnstitui~ao de Ensino: 

. ¥,; 
ESTAOO i>O I'AR:\ .'i ,\ 

SE<.'RI:TARIA l>f. fA'iTt\ 1)() 1.1() rJl \il \I il" 
EM I'IiEGO f: r•r<OMtH'.\0 :'<'1< I \l 

CIUJI'O or. RECl'RSOS lll '!\·(,-\ ,'<()S SU l•l<i.\ 1. 

Relat6rio de Supervisao de Estagio 

Curso de gradua((ao: 

~--·----------··-·· ·· ·················-···-·-··-··--··-···-···------

Ill - Avalia~ao do Estagiario 
Avaiie o desempeoho do eslagiario utilizando a gradua~o propos! a. Suge~>n1os q~ o •esu~ado da avaliac-1o seja 3presen<ado 
e dltcutido corn o nstagiario. visando melhor exeCU';IO do Plano de E$t:3gio 

S = Suficiente B= Bom E= EJteelente 
Conceito 

1. Quahfica~o oa execu~o das atlvidades iritegra!)tes do Plano de Estagio 
2-:-coililecimento dernonstni·a·oi1o-cu.mpiimEmto do Plano de Est6gio. te~·d';--e;n··vista seu grau de 

escolaridade ~ 
'I -Facilidade ern compreender·e-execiitar instru¥6es verbais e·esciiias-······ 
·4. Pontualidade n(J'c.umprimento dos dias e horarios-deest~giO··- ..... ········-·-····--· ; ·-·--·---

- -~~--~~Sj)Oil"Sa·bit;dade pet~~--atribu~Oes. mater·iais-e-eqUiPan-lentos ····························-··· 
----------~-----

,.-.JY_::: .. g_of!1entarios e Sl!9.~!C>..~-~.: 

i ······ ··· ······· ··· ·····-·-····-'---~ 
··············--··--··-_j 

·-·-------- I 

t ::-._-_~--=~~-==-~-- - - -~:~~-=~---_] 
Data: __ 1 __ 1 __ 

Supervisor de Estagio 

Rua Pedro·lvo, 750 - Centro - Curitiba/Pr- CEP:8101 0-020 - te!efone(41) 3883-2500 
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RELATORIO DE COORDENACAO DE ESTAGIO 0 GRHS encaminhara 

bimestralmente , a lnstitui9ao de Ensino relat6rio a ser preenchido pela coordena9ao 

do curse. Atraves desse relat6rio o GRHS podera avaliar se o estagio esta cumprindo a 

finalidade a que se destina, tomando assim, se for o caso as providencias cabiveis. 0 

Campo Ill devera ser preenchido com a maxima cautela para nao induzir a falsos 

resultados e podera avaliar se a coordena9ao realmente esta sendo atuante. 

Figura 4 

I!ST<\00 00 PARA":\ 
SI!CltETAIUA m: ESTAOO 00 'IIIAI!AI ih>. 

~:MPREGO t: f'llOI\10() \(1 S<>C I,\ I, 
(;RIJPO llf. RF:C:I!IISO~ HlJ MANOS ~ETOI\ t\ 1. 

Relatorio de Coordenacao de Estilgio 

I - ldentifica<;ao do Coordenador do Curso 

r
- ·-··-·········································· ................................ . 
Nome: 

i Cargo: 
[ _ __ ... . 

........................... ·- -l 
. ... ·········--·---··- ·························-·-·-··--·--··-- .................. - --- - - -

Curso de Graduat;ao: 

___ ..... ...tL:J~~.f.1.t.i.n~a..9.#t:>.. ~t:>. ... ~.~~9!~!~ .... -.. ·····-----·--·---··---· ·······-····-·········-··--··-----···---········--" 

r:: ... " ~~~·: ------·-··-·--------
............ ~.!L= .. ~E.'~ .. l.l!~.~~t:>.~ .. Pr.~.t.!.C:..~.-~1?.-Estagio (Assinale com X): 
1. AtMdades: 

( ) Estao de aco r~lo com o Plano de Estagio 

......................... -.......... ________ , ....... -, 
( ) Estao compative1s com o curso do Estagi~rio 

2. Conhecimentos Pr~ticos: 
( ) Favorecem a forma~o profissional do estagiario 
( ) Contribue1n com a escolha profissional do estagiario 

3. Responsabilidade e Sociabilidade 
( ) Contribuem para o desenvolvimento do sensa de responsabilidade do estagiario 
( ) Contribuem para a boa convivencia e in tegr~~o com cutras pessoas 

l 

'-------------· ............................................. --.··--·-----·-·-- ----· ..... .] 

t- ~~= ::::~~_:_s~~::· ·--... -...... -... --.~~=---.-.---~- ~.~ 
--··-.. ·------........................ ---------

1 

- ------- ....... -... ~ 
-~=-~:====~= --- .-.-.==-....... -...... -.. -~ ... _ ... ~_-~--_-.. _--_· .. _--_--] 
- ----~----·----- _j 

Data: _ /_ i_ 

Coordenador do Curso 

Ru!J Pedr,l fv,l, 750 - Cen1w - Curitibail'r- CEI' :81010..020 -l~ldone( .t l ) 3H83-?.500 
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COMUNICADO DE DESLIGAMENTO ANTECIPADO - Quando for solicitado o 

cancelamento do estagio tanto por parte da chefia imediata como por parte do 

estagiario , devera ser preenchido o comunicado de desligamento o qual informara ao 

GRHS o motive do desligamento, independentemente se foi a pedido do estagiario ou a 

pedido do setor. 

Figura 5 

L!'>f.\ ll! • HI; I'AI!AN .\ 
Sf.CRU'AIH.\ ll~ 1> l .\1>0 00 TKAilA I.IIO, 

(~ll'Rt:(.() E J'RO'I-IOC:tO SOCIAL 
C RI' I'O IH: llECI lb t ,., IH o \ 1 -\NO~ St:TOIUAL 

COMUNICA~AO DE DESLIGAMENTO ANTECIPADO 
DO CONTRA TO DE EST AGIO 

! ESTAGIARIO: 

1UNIDADE: ·--·-- - ---·-------------------·---..... -....... _ ... _ .. _; 

ass.ioatura chcfia com carimbo 

DESLIGAMENTO: __ / __ / __ 

) A pedido do estagiario 

) A pedido do setor 

)MOTIVO: _________________ _ 

De acordo: 

GRHS/SETP 

Rua Pedro lvo, 750 - Centro - Cuntiba/Pr - CEP:81010-020 - telefone{41) 3883-2500 
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MANUAL DE ESTAGIO - Objetivando orientar o estagiario sabre a organizac;ao da 

SETP, sera entregue ao estagiario no momenta de sua contratac;ao, conforme o modele 

a seguir, que foi desenvolvido como uma contribuic;ao para a Secretaria ter no 

Estagiario urn recurso valorizado e plenamente adequado as fungoes que ira exercer. 
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EST ADO DO PARANA 
SECRET ARIA DE ESTADO DO TRABALHO, 

EMPREGO E PROMO(:AO SOCIAL 
GRUPO DE RECURSOS HUMANOS SETORIAL 

STAGIARIO 

GRUPO DE RECURSOS HUMANOS SETORIAL - · GRHS 

Rua Pedro lvo, 750- Centro- Curitiba/Pr- CEP:81 010-020- telefone(41) 3883-2576 



ESTADO DO PARANA 
SECRET ARIA DE EST ADO DO TRABALHO, 

EMPREGO E PROMO(:AO SOCIAL 
GRUPO DE RECURSOS HUMANOS SETORIAL 

Ao estagiario 

Comec;ar e sempre born, conhecer novas pessoas, ambientes, perspectivas, 

horizontes, sempre nos faz bern; as vezes as mudanc;as, em nossas vidas, sao 

encaradas de forma negativa, pois, mudar significa adaptar-se a novas ideias, 

metodologias, vivencias, porem, estar aberto a novas experiencias nos faz, ao 

contrario do que muitos pensam, ficarmos fortes, pois nossa vida e uma 

constante aprendizagem e querer aprender e o primeiro passo para crescer, 

como empresa, como funcionario e como ser humano. Portanto, use sua 

criatividade, potencial e auto-estimulo, somente assim voce podera vivenciar as 

novas experiencias como alguem competente e, assim enfrentar os desafios da 

vida e ser merecedor da felicidade. 

Conte sempre conosco. 

GRHS/SETP 

Rua Pedro lvo, 750 -Centro- Curitiba/Pr- CEP:81 010-020- telefone(41) 3883-2576 34 



ESTADO DO PARANA 
SECRET ARIA DE EST ADO DO TRABALHO, 

EMPREGO E PROMO(:AO SOCIAL 
GRUPO DE RECURSOS HUMANOS SETORIAL 

HISTORICO DA EMPRESA: 

A Secreta ria do Estado do Trabalho, Emprego e Promo9ao Social - SETP, 

recem criada a partir da fun9ao das extintas Secretarias do Estado do Emprego 

e Rela9oes do Trabalho- SERT e da Crian9a e Assuntos da Familia - SECR, 

inicia suas atividades num contexto politico, econ6mico e social sem 

precedentes. Ao mesmo tempo em que a realidade se apresenta 

extremamente grave, em fun9ao da tome, da miseria, do desemprego e dos 

outros efeitos da exclusao social, o momenta e de grandes esperan9as 

populares, depositadas nos governos estadual e federal , na expectativa de 

profundas mudan9as no modelo de desenvolvimento econ6mico e social, que 

possibilite maior oferta de oportunidade de trabalho e renda, melhor distribui9ao 

de renda e melhores condi9oes de vida para a popula9ao. 

Dentro da estrutura politico-administrativa do Estado do Parana, a SETP, pel a 

sua natureza, esta entre as maiores depositarias dessas esperan9as 

populares, pois cabe a ela o desenvolvimento de programas, projetos e 

atividades relativas ao trabalho, emprego e a assistencia social. 

Rua Pedro lvo, 750- Centro - Curitiba/Pr - CEP:81 010-020 - telefone(41) 3883-2576 35 



EST ADO DO PARANA 
SECRET ARIA DE EST ADO DO TRABALHO, 

EMPREGO E PROMO(:AO SOCIAL 
GRUPO DE RECURSOS HUMANOS SETORIAL 

NELSON GARCIA 
Secretario de Estado do trabalho, Emprego e Promovao Social. 

EMERSON JOSE NERONE 
Diretoria Geral 

FERNANDO VANUCHI PEPPES 
Chefia de Gabinete 

FABIO FERNANDES LEONARDO 
Assessoria Juridica 

JOAO NETO DO PRADO SOUZA 
Coordenadoria Estadual do Sistema Nacional do Emprego 

DENISE RATMANN ARRUDA COLIN 
Coordenadoria Estadual da Assistencia Social 

FERNANDO SICURO 
Coordenadoria de Gera9ao de Emprego e Renda 

ANGELA DE FATIMA GRANDE CARSTENS 
Coordenadoria de lntermedia9ao de Mao-de-Obra 

SANDRO LUNARD NICOLADELI 
Coordenadoria de F orma9ao Profissional 

LAERCIO FIGUEREDO DE SOUTO MAIOR 
Coordenadoria de Seguro-Desemprego 

ANTONIO BENEDITO SIQUEIRA 
Coordenadoria de Estudos, Pesquisas e Rela96es de Trabalho 

ZELIA DE OLIVEIRA PASSOS 
Coordenadoria de Programas Especiais de Enfrentamento da Pobreza 

SOLANGE FERREIRA 
Coordenadoria de Desenvolvimento lntegrado 

MARIA LUCIA MASSUCHETO 
Secreta ria Executiva dos Conselhos do Trabalho, ldoso e Assistencia Social 

CELIA NEL Y PRADO 
Nucleo de Convenios, Contratos e Licita96es 

JOEL RITTER FERREIRA 
Nucleo de Informatica lnforma96es 

JUSSARA MARIA CARNIERI RIBAS PAIVA 
Grupo de Recursos Humanos Setorial 

HELENA DE OLIVEIRA BORGES SALDANHA 
Grupo de Planejamento Setorial 

VILMAR JOSE DIAS 
Grupo Administrative Setorial 

LUCIANE FARIAS 
Grupo Financeiro Setorial 

Rua Pedro lvo, 750- Centro- Curitiba/Pr- CEP:81 010-020- telefone(41) 3883-2576 36 



EST ADO DO PARANA 
SECRET ARIA DE EST ADO DO TRABALHO, 

EMPREGO E PROMO<;AO SOCIAL 
GRUPO DE RECURSOS HUMANOS SETORIAL 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Oito Coordenadorias compoem a estrutura organizacional da SETP no ambito 
da Sede e em nivel de atuavao programatica. Atuando nas areas do Trabalho e 
Assistencia Social. 

Coordenadoria de Qualificavao Profissional - CQP; 
Coordenadoria de Seguro-Desemprego - CSD; 
Coordenadoria de Geravao de Emprego e Renda - CGE; 
Coordenadoria de Estudos, Pesquisas e Relavoes de Trabalho - CRT; 
Coordenadoria de Programas Especiais de Enfrentamento da Pobreza - CEP; 
Coordenadoria de Apoio a Gestao Municipal de Assistencia Social - CGM; 
Coordenadoria de Desenvolvimento lntegrado- COl; 
Coordenadoria de lntermediavao de Mao-de-obra- CIM. 

Compete as equipes tecnicas dos Escrit6rios regionais desenvolver o conjunto 
dos programas da SETP de acordo com sua incidencia regional, articulando as 
parcerias necessarias e tomando as providencias tecnico-administrativas para 
a efetiva concretizavao das av6es. 

Para consolidar esse processo, a SETP, num esforvo gigantesco que coloca 
em primeiro Iugar no Pais, fomentou e implantou, na quase totalidade dos 
municipios paranaenses, os Conselhos Municipais do Trabalho, que definirao 
as prioridades localizadas e serao os catalizadores para o desenvolvimento 
integrado municipio I regiao. 

As oito coordenadorias mencionadas, interagem e integram-se 
operacionalmente, definindo programas que se completam, tanto a nivel de 
elaboravao quanta nas respectivas operacionalizav6es. A interavao, em nivel 
regional, pela assessoria aos Escrit6rios Regionais e Agencias do Sistema 
Publico de Emprego; por reunioes macro-regionais ou gerais com a s equipes 
tecnicas regionais e equipe da sede da Secretaria. 

Assim sendo, a Secretaria do Trabalho, Emprego e Promovao Social, como urn 
todo, esta voltada a execuvao dos programas ao Sistema Publico de Emprego 
e Renda e Politicas de Assistencia Social. 

A Coordenadoria de Qualificacao Profissional (CQP) e a unidade da 
Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Promovao Social responsavel 
pela gestae PlanTeQ- Plano Territorial de Qualificavao do Estado do Parana, 
no ambito do PNQ - Plano Nacional de Qualificavao, financiado com recursos 
federais do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT. A elaboravao do Plano 
Territorial de Qualificavao no Estado do Parana, amparada pela Resoluvao 
333/03 CODEFAT (Conselho Deliberative do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador), que institui o Plano Nacional de Qualificavao no ambito do 
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ESTADO DO PARANA 
SECRETARIA DE EST ADO DO TRABALHO, 

EMPREGO E PROMO(:AO SOCIAL 
GRUPO DE RECURSOS HUMANOS SETORIAL 

Seguro Desemprego, concebe a qualifica<;ao social e profissional voltada para 
inser<;ao e atuac;ao no mundo do trabalho. 

0 Seguro Desemprego - (CSD)) 
E urn beneficia temporario concedido ao trabalhador desempregado, 
dispensado involuntariamente (sem justa causa ou extin<;ao da empresa, 
inclusive as demiss6es indiretas). 
0 Ministerio do Trabalho e Emprego, o Sistema Nacional de Emprego, por 
intermedio das Agencias do Trabalhador da Secretaria do Trabalho, Emprego e 
Promo<;ao Social, apoiam os trabalhadores em busca de emprego, agindo de 
forma integrada na orienta<;ao, recoloca<;ao e qualificac;ao profissional. 

A Coordenadoria de Geracao de Emprego e Renda - (CGE) e uma unidade 
programatica da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Promo<;ao 
Social - SETP, responsavel pelo planejamento, normalizac;ao, implanta<;ao, 
coordena<;ao, desenvolvimento e acompanhamento dos programas e 
atividades relacionados com a politica de gera<;ao de trabalho e renda, focados 
nos micro e pequenos empreendedores e trabalhadores aut6nomos, 
cooperados, associados ou autogestinados, oferecendo-lhes apoio ao credito, 
assessoria tecnica, capacitac;ao tecnico-gerencial e apoio a organiza<;ao 
associativa. 

A Coordenadoria de Estudos, Pesquisas e Relacoes de Trabalho - (CRT) e 
unidade programatica da Secretaria de Estado, Emprego e Promo<;ao Social 
(SETP). A CRT planeja, coordena, desenvolve, implanta e acompanha as 
politicas da SETP nas areas de rela<;5es do trabalho, estudos, pesquisas e 
publica<;5es relacionadas ao mundo do trabalho. 

Coordenadoria de Programas Especiais de Enfrentamento da Pobreza -
(CEP) 
Compete o planejamento, a coordena<;ao, a implanta<;ao, o desenvolvimento, o 
acompanhamento e a avalia<;ao de programas, projetos e atividades de 
enfrentamento da fame, miseria e da pobreza, tendo seguran<;a alimentar como 
direito humane basico. 
0 Programa Leite para as Criancas do Parana, e destinado a diminui<;ao da 
desnutri<;ao, sendo prioritario o atendimento de crian<;as de 6 a 36 meses de 
idade, pertencentes a familias com renda media per capita mensal inferior a 
meio salario minimo, atraves da distribui<;ao de Ieite fluido pasteurizado, com 
teor minima de gordura de 3%> e enriquecido com Ferro e Vitaminas A e D. 
0 Programa tambem tern como principia fomentar o desenvolvimento das 
cadeias locais e regionais do Ieite, a partir do poder de compra gerado 
diariamente para atender as demandas do programa, bern como pelas 
exigencias de qualidade e articula<;ao com investimentos na produ<;ao e 
beneficiamento do produto. 

Rua Pedro lvo, 750- Centro- Curitiba/Pr- CEP:81010-020 - telefone(41) 3883-2576 38 



EST ADO DO PARANA 
SECRET ARIA DE EST ADO DO TRABALHO, 

EMPREGO E PROMO<;AO SOCIAL 
GRUPO DE RECURSOS HUMANOS SETORIAL 

A Coordenadoria de lntermediacao de Mao-de-Obra - (CIM) e atividade 
integrante do Sistema Publico de Emprego, por meio da qual sao aproximados 
os interesses dos trabalhadores e empresarios, facilitando aos primeiros a 
colocavao no mercado de trabalho e, ao segundo, a captavao de mao-de-obra 
disponivel. Os servivos de lntermediavao de Mao-de-Obra sao inteiramente 
gratuitos, e prestado, pelas 117 agencias do Trabalhador em municipios 
paranaenses. Tern como objetivos possibilitar ao trabalhador a sua colocavao 
ou recolocavao no mercado de trabalho, visando a reduvao da tempo que 
permanece desempregado; Orientar os trabalhadores sobre o Programa de 
Educa9ao Especial( treinamento e reciclagem); Fornecer informav6es sobre a 
oferta e demanda de mao-de-obra; lmplementar o Programa Disque Pequenos 
Servivos; Orientar o trabalhador sobre a possibilidade de financiamento de 
atividades produtivas capazes de gerar auto - sustentavao; Articular com 
6rgaos afins o desenvolvimento dos Programas de Apoio a lnclusao de 
Pessoas Portadoras de Deficiencia no Mercado de Trabalho e Pr6-Egresso; 
Expandir os servivos de intermediavao de mao-de-obra para o meio rural ; 
Assegurar ao beneficiario do seguro - desemprego a rapida reinservao no 
mercado de trabalho; Conhecer o perfil da mao -de - obra disponivel no 
mercado de trabalho local; Conhecer e implantar a96es que contenham o fluxo 
migrat6rio; Expandir o Programa do Disque Pequenos Servi9os. Se destina ao 
trabalhador pretendente ao ingresso ou reingresso no mercado de trabalho e 
ao empresariado. A SETP participa promovendo treinamento, fornecendo 
material operacional padronizado e de consume especifico, m6veis e 
equipamentos necessaries, orientavao tecnico e supervisao peri6dica, com o 
apoio financeiro do Fundo de Amparo ao Trabalhador. 

Assistencia Social no Parana - (NUCLEAS) a Assistencia Social do Parana 
busca o fortalecimento da familia, elevando os indices de inclusao social e 
aumentando a qualidade de vida de seus destinatarios. As a96es de 
Assistencia Social sao desenvolvidas por meio de articulavao entre a Uniao, o 
Estado, os Municipios e a Sociedade Civil. Estimula a participa9ao ativa das 
comunidades rurais e urbanas para a reduvao das desigualdades sociais, por 
meio de capacitavao, qualificavao e iniciavao ao trabalho. 

A Coordenadoria de Desenvolvimento lntegrado - (COl) estimula a 
participa9ao ativa das comunidades rurais e urbanas para a reduvao das 
desigualdades sociais, por meio de capacitavao, qualificavao e iniciavao ao 
trabalho. 

A Coordenadoria de Apoio a Gestao Municipal da Politica de Assistencia 
Social - (CGM) compete o planejamento, a coordenavao e o desenvolvimento 
de a96es que visem ao fortalecimento de urn sistema descentralizado e 
participativo da Politica de Assistencia Social, no Estado do Parana, visando a 
gestao municipal ou regionalizada e com interfaces com as demais politicas 
publicas setoriais. 
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ESTADO DO PARANA 
SECRETARIA DE EST ADO DO TRABALHO, 

EMPREGO E PROMO<;::AO SOCIAL 
GRUPO DE RECURSOS HUMANOS SETORIAL 

A Diretoria Geral - (DG) compete as responsabilidades fundamentais nos 
tempos do art.43 e as atribuic;oes comuns contidas no art.47 da Lei n°8.485, de 
03 de junho de 1987; promover a administrac;ao geral da Secretaria, por 
intermedio dos grupos setoriais e das unidades do nivel de execuc;ao 
programatica; propor a contratac;ao de empresas de auditoria para verificac;ao 
sistematica da coerencia, forma e conteudo das atividades da Secretaria; 
acompanhar , supervisionar e assessorar os Escrit6rios Regionais da 
Secretaria no desenvolvimento de suas ac;oes; e desempenhar outras 
atividades correlatadas. 

Nucleo de Coordenacao Estadual do Sistema Nacional de Emprego -
(CESINE) visa a coordenac;ao da instalac;ao, da desativac;ao, da estruturac;ao e 
do gerenciamento da rede estadual de agencias de emprego interligadas ao 
SINE, visando a integrac;ao das politicas de trabalho, emprego e renda da 
SETP a outras areas de atuac;ao governamental e de organizac;oes da 
sociedade civil. 

Nucleo de Contratos, Convenios, Locacoes e Licitacoes - (NCL) compete o 
acompanhamento dos contratos, convenios, locac;oes e licitac;oes, no que se 
refere a sua vigencia, prestando informac;oes aos interessados e 
providenciando , ainda, a publicac;ao dos extratos correspondentes. 

Nucleo de Informatica e lnformacao - (Nil) compete a elaborac;ao do Plano 
de Ac;ao de Informatica e lnformac;ao da SERT, em conjunto com 
representantes do Comite de Usuarios de Informatica da Secretaria, de suas 
entidades vinculadas e representantes da Companhia de Informatica do Parana 
- CELEPAR. 

GRUPOS SETORIAIS 

Grupo de Planejamento Setorial: (GPS); 
Grupo Financeiro Setorial: (GFS); 
Grupo de Recursos Humanos Setorial: (GRHS). 
Aos grupos setoriais cabem as atividades constantes dos artigos 39,40,41 e 42, 
respectivamente, da Lei n° 8.485 de 03 de junho de 1987, e ainda as 
atribuic;oes contidas nos regulamentos das Secretarias de Estado do 
Planejamento e Coordenac;ao Geral, da Fazenda e da Administrac;ao e da 
Previdencia, respectivamente. 

Grupo de Recursos Humanos Setorial - (GRHS) o grupo de Recursos 
Humanos Setorial funciona como uma extensao da Secretaria de Estado da 
Administrac;ao e da Previdencia (SEAP). Aqui na SETP, esta vinculado a 
Diretoria Geral. Ao Grupo de Recursos Humanos Setorial compete, alem de 
outras atribuic;oes, constantes do artigo 42 da Lei n° 6.636 , as seguintes: 
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Prestar informa96es aos funcionarios a respeito de seus interesses funcionais; 
Promover a perfeita integra9ao entre a Secretaria de Estado da Administra9ao 
e da Previdencia e a Secretaria de Estado do Trabalho e Promo9ao Social -
SETP; 
Articular junto ao Departamento de Recursos Humanos da - SEAP para fins de 
elabora9ao de programas de treinamento e desenvolvimento de Recursos 
Humanos; 
Orientar as unidades da Secretaria, em assuntos relatives aos servidores; 
Participar na elabora9ao de trabalhos tecnicos desenvolvidos pelo 
Departamento de Recursos Humanos de SEAP; 
Manter e controlar os quadros de pessoal dos diversos regimentos juridicos da 
Secreta ria ; 
Controlar as disposi96es funcionais; 
Controlar a movimenta9ao de pessoal entre os diversos setores; 
Emitir guias medicas a serem encaminhadas a DIMS ( Divisao de Medicina e 
Saude) , para concessao de licen9as medicas de funcionarios da SETP; 
Prever mensalmente despesas com pessoal; 
Fazer a manuten9ao da folha de pagamento ( implantar, alterar, excluir 
vencimentos, vantagens e devolu96es) dos funcionarios da SETP; 
Fazer manuten9ao do hist6rico funcional e dados cadastrais dos funcionarios 
da SETP; 
Supervisionar e controlar a freqOencia; 
Desempenhar outras atividades compativeis com area de RH e determinadas 
pelas SETP ou SEAP. 
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Ao final de cada bimestre o GRHS, de posse dos relat6rios de supervisao, 

coordenagao e de acompanhamento tera condi<;6es de avaliar se as atividades 

desenvolvidas pelos estagiarios, estao de acordo com as areas de formagao e se 

os estagiarios estao tendo a devida supervisao tanto por parte das lnstituigoes de 

Ensino como pela SETP. Nos casos em que isto nao estiver ocorrendo, cabera ao 

GRHS propor o remanejamento para outra unidade ou ate mesmo o desligamento 

do estagiario. 

Alem da implanta<;ao desses novos procedimentos visando urn efetivo 

acompanhamento, podera ainda a SETP cumprir o seu papel de orientagao, 

proporcionando aos seus estagiarios a possibilidade de contato com profissionais 

que atuam diretamente na area do Trabalho e na area Social, atraves de palestras 

com temas de interesse geral que ocorrerao mensalmente sempre na ultima 

sexta-feira do mes no horario das 17:00h com a participa<;ao de todos os 

estagiarios. 

4.3 PLANO DE IMPLANTA<;AO 

Cabera ao GRHS a apresenta<;ao do projeto, ao Secretario de Estado do 

Trabalho, Emprego e Promogao Social, bern como o Diretor Geral da Pasta, 

objetivando a autorizagao para proceder a implanta<;ao do mesmo no ambito da 

SETP. Feito isso o seguinte passo sera a conscientizagao, nao s6 das chefias 

imediatas como dos supervisores locais e do quadro atual de estagiarios, sabre a 

importancia da supervisao do estagio profissional, objeto do presente projeto. 

Essa conscientizagao sera feita de forma coletiva, onde os envolvidos serao 

convidados a participar de uma apresentagao onde sera demonstrado a diferen<;a 

do modelo atual e do modelo ideal na condugao do estagio. 

As lnstituigoes de Ensino por sua vez, tambem deverao tamar consciencia 

da sua importancia no contexte e para isso nas contratagoes e renovagoes de 

estagio dos pr6ximos seis meses, urn funcionario do GRHS entrara em contato 

pessoalmente com as institui<;oes explicando a importancia do efetivo 

acompanhamento dos estagiarios. Ao fim dos primeiros seis meses esse contato 

42 



ocorrera cada vez que surgir uma lnstitui9ao que ainda nao tenha tido alunos 

estagiando na SETP. 

0 custo de implanta9ao para a SETP e praticamente zero, uma vez que nao 

depende de recursos financeiros, envolvendo somente a boa vontade dos 

participantes. 

A implanta9ao do Projeto obdecera o seguinte cronograma: 

Projeto para chefias, 
isores e ranos. 

Apresenta~ao do Projeto nas lnstitui~6es 
de Ensino com alunos estagiando na 
SETP 
lmplanta~ao do Projeto 

4.4RESTRic;OES AS PROPOSTAS 

X 

X 

X 

Por parte da Administra9ao Publica Estadual: a descontinuidade do projeto, 

face as constantes mudan9as gerenciais; 

Por parte das lnstitui9oes de Ensino: falta de condi9oes para o efetivo 

acompanhamento de seus alunos, enquanto estagiarios profissionais dentro da 

Administra9ao Publica Estadual. 
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Capitulo V- CONCLUSAO 

Entendendo que os estagiarios profissionais de hoje serao os atores do 

desenvolvimento futuro, a SETP estara tambem cumprindo o seu papel social, 

atraves do seu processo de estagio preparando estudantes de forma a habilita-los 

para o mercado de trabalho tornando-os agentes fundamentais para o processo 

de renovac;ao da sociedade brasileira. Havendo integrac;ao entre as lnstituic;oes de 

Ensino e a SETP proporcionando uma participac;ao efetiva de todos no processo 

de estagio, conscientizados da importancia do estagio profissional com certeza 

nao s6 os alunos serao beneficiados como tambem cada uma das partes 

envolvidas no processo. 

A busca de soluc;oes para os problemas vivenciados, entre eles o da falta 

de supervisao no estagio profissional, parece ser uma pratica interminavel. 

Elaborar urn elenco de sugestoes nao uma das tarefas mais diffceis muitas de!as 

sao coerentes e faceis de serem implementadas. Porque elas, entao nao sao 

concretizadas? Talvez porque falte maior comprometimento das pessoas que 

estao frente ao processo. Muitas vezes observa-se que os agentes envolvidos 

recuam em suas propostas por nao se sentirem apoiados na luta por urn ideal. 

Alem disso, a desinformac;ao pode ser outro elemento que dificulta a implantac;ao 

de novas ideias. 

Conclui-se portanto, que o Estagio Profissional s6 alcanc;ara urn nfvel de 

qualidade satisfat6ria quando os seus responsaveis compreenderem a Trlade de 

Sustentac;ao: Conhecimento, pais o estagio ensina a fazer; Comunicac;ao, para 

que os alunos avaliem o que estao aprendendo e Comprometimento, integrando 

lnstituic;oes de Ensino, alunos e Organizac;ao (no caso do presente projeto a 

Secretaria do Trabalho, Emprego e Promoc;ao Social). 
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ANEXO 1 - Formulario de Coleta de Dados 

Questionario Estaghirios 

1. Nome (opcional-r.-----------------------

2. lnstituic;ao de ensino: 

Dcuritiba 

D FIES 

DsPEI 

DuniBrasil 

3.Curso 

D Administra<;ao 

0Direito 

0Letras 

DFACEL DFAMEC DFAPI 

DoPET 0Puc D SantaCruz 

D Tuiuti DuFPR D Uniandrade 

Dunicenp 

D Ciencias Contabeis D Ciencias Econ6micas 

D Des. Industrial D Eng. Cartografica 

0Marketing D Pedagogia 

D Rei. Internacionais D Servi<;os Sociais D Sist. De Informayao 

4.Ano/ Periodo: 

D 1° ano/1 ° per D 1 °ano/2° per D 2°ano/1 °per D 2° ano/2°per 
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5. Unidade em que se realiza o estagio: 

D Ass. Juridica D Conselhos D cor D CEP 

D CGE DcGM D CQP D CRT 

Dcso 0GFS D GPS D GRHHS 

DNII DNUCLEAS 

6.Tempo de estagio na unidade: 

Date3meses Ode 3 a 6 meses D de 6 a 12 meses 

Da partir de 12 meses 

7. Principais atividades que desempenha na unidade: 

8. Na sua opiniiio, qual a fun~ao do estagio? 

D 0 estagio deve proporcionar ao estudante, a complementa<;ao do ensino e da 
aprendizagem, atraves de urn aprendizado na dimensao do saber tacido, ou seja, que se 
aprende pela imita<;ao e pelo adestramento, afim de satisfazer o mercado de trabalho. 

D Considera-se estagio, as atividades que proporcionam ao estudante, aprendizagem 
social, pro fissional e cultural, pela participa<;ao em situa<;oes reais de vida e trabalho 
vinculado a sua area de forma<;ao. 

Ocaracteriza-se estagio, a coloca<;ao do estudante como uma mera intermedia<;ao de 
mao-de-obra e como contribuivao para que este seja urn instrumento de fraude aos direitos 
SOCialS. 
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Outros. Qual? 

9. Seu estagio e: 

D Estagio curricular D Estagio profissional D"Os dois" 

10. Ha urn acompanhamento do estagio por parte da Instituif;ao de 
Ensino? 

Dsim DAsvezes 

11. Sea resposta e sim, como e feito? 

D Atraves de parecer escrito. 

D Atraves de relat6rios de estagio. 

0Atraves de visitas do coordenador da Institui<;ao de Ensino. 

0Atraves do contrato da Institui<;ao de Ensino com a unidade concedente. 

Ooutros. 
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ANEXO 2 - Formuhirio de Coleta de Dados 

QUESTIONARIO S upervisores( as) 

1. Nome ( opcional)· 

2. Unidade de trabalho: 

D Ass. Juridica D Conselhos D cor D CEP 

D CGE OcGM D CQP D CRT 

Dcsn 0GFS D GPS D GRHHS 

DNn DNUCLEAS 

3.Na sua opinHio, qual a fun~ao do estagio? 

0 0 estagio deve proporcionar ao estudante, a complementa9ao do ensino e da aprendizagem, 
atraves de urn aprendizado na dimensao do saber tacito, ou seja, que se aprende pela imita9ao e pelo 
adestramento, afim de satisfazer o mercado de trabalho. 

D Considera-se estagio, as atividades que proporcionam ao estudante, aprendizagem social, 
profissional e cultural, pela participa9ao em situa9oes reais de vida e trabalho vinculado a sua area 
de forma9ao. 

D Caracteriza-se estagio, a coloca9ao do estudante como uma mera intermedia9ao de mao-de
obra e como contribui9ao para que este seja urn instrumento de fraude aos direitos sociais. 

D Outros. Qual 

4.Quais os criterios utilizados para a contrata~ao dos estaghirios? 
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D Atraves da apresentas:ao, postura, comunica<;ao. 

D A partir de urn determinado curso, que proporcionani a utilizas:ao do conhecimento te6rico 
adquirido em sala de aula o qual podeni ser colocado em pratica no dia-a-dia. 

D Por experiencia profissionais anteriores. 

D Outros. Qual? 

5. E feito esse acompanhamento? 

D Atraves de parecer escrito. 

D Atraves de relat6rios de estagio. 

D Atraves de visitas do coordenador da instituis:ao de ensino. 

D Atraves do contrato da instituis:ao do ensino com a unidade concedente. 

D Outros. 
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ANEXO 3- Formulario de Coleta de Dados 

Questionario Coordenadores( as) 

1. Nome (opcionalt-.-----------------------

2. Institui4;ao de ensino: 

Ocuritiba 

D FIES 

DsPEI 

DuniBrasil 

3.Curso 

0 Administra<;ao 

0Direito 

0Letras 

DFACEL 0FAMEC DFAPI 

DoPET 0PUC D SantaCruz 

D Tuiuti DuFPR 0 Uniandrade 

Dunicenp 

0 Ciencias Contabeis D Ciencias Economicas 

0 Des. Industrial 

0Marketing 

0Eng. Cartografica 

0Pedagogia 

D Rei. Intemacionais D Servi<;os Sociais D Sist. De Informa<;ao 

4.0 eshigio esta previsto na grade curricular do curso? 

D Sim 0Nao 
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5. E feito o acompanhamento do estagio pela Institui~ao de Ensino? 

Dsim DAsvezes 

6.Como e feito esse acompanhamento? 

D Atraves de parecer escrito. 

D Atraves de relat6rios de estagio. 

0Atraves de visitas do coordenador da Institui<;ao de Ensino. 

0Atraves do contrato da Institui<;ao de Ensino com a unidade concedente. 

Ooutros. 

7. Na sua opiniao, qual a fun~ao do estagio? 

D 0 estagio deve proporcionar ao estudante, a complementa<;ao do ensino e da 
aprendizagem, atraves de urn aprendizado na dimensao do saber tacido, ou seja, que se 
aprende pela imita<;ao e pelo adestramento, afim de satisfazer o mercado de trabalho. 

D Considera-se estagio, as atividades que proporcionam ao estudante, aprendizagem 
social, pro fissional e cultural, pela participa<;ao em situa<;5es reais de vida e trabalho 
vinculado a sua area de forma<;ao. 

Ocaracteriza-se estagio, a coloca<;ao do estudante como uma mera intermedia<;ao de 
mao-de-obra e como contribui<;ao para que este seja urn instrumento de fraude aos direitos 
SOCialS. 

D Outros. Qual? 
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