ACESSUAS TRABALHO é o Programa Nacional de Promoção do
Acesso ao Mundo do Trabalho que tem por finalidade promover o acesso dos
usuários da Assistência Social ao mundo do trabalho.
O Programa oferece ações de articulação, mobilização e encaminhamento de
pessoas em situação de vulnerabilidade e/ ou risco social para garantia do direito de
cidadania à inclusão no mundo do trabalho por meio do acesso a cursos de formação e
qualificação profissional.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
•

Apoio na escolha e inscrição em cursos de formação e qualificação
profissional;

•

Acompanhamento do aluno durante o período de realização dos cursos;

•

Apoio para elaboração e encaminhamento de Currículos para empresas;

•

Orientações sobre as etapas de busca a emprego;

•

Orientações sobre comportamento em processos de seleção.

•

Apoio às pessoas que pretendem ser microempreendedores ou precisam
formalizar seu empreendimento.

QUEM PODE FAZER OS CURSOS?
•

A partir dos 16 anos de idade;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Família e indivíduos com perfil do Plano Brasil Sem Miséria;
Pessoas inscritas no CADÚNICO;
Beneficiários do Programa Bolsa Família;
Pessoas com deficiência beneficiárias do BPC;
Jovens egressos do Serviço de Convivência;
Egressos do sistema socioeducativo;
Famílias com presença de trabalho infantil;
População em situação de rua;
Famílias com crianças em situação de acolhimento provisório;
Adolescentes e jovens egressos do serviço de acolhimento;
Indivíduos e famílias moradoras em território de risco em decorrência do
tráfico de drogas;
Indivíduos egressos do sistema penal;
Pessoas retiradas do trabalho escravo;
Mulheres vítimas de violência.

•
•
•

Entre outros para atender especificidades territoriais.

INFORMAÇOES ÚTEIS
•
•
•
•
•

Qualquer pessoa da família pode ser inscrita nos cursos;
A família não corre o risco de perder o recurso do Bolsa Família ou do BPC;
O indivíduo pode quando terminar o curso matricular-se em outros de sua
preferência.
Jovens de 16 e 17 anos não podem ser incluídos em cursos de qualificação
relacionados às atividades econômicas vedadas a menores de 18 anos.
Comprovante de escolaridade não é obrigatório podendo ser autodeclarado.

Além do encaminhamento aos cursos de capacitação profissional, os usuários
alcançados pelo Acessuas Trabalho também deverão ter outras aquisições, tais como:
•
•
•
•

Reconhecimento do trabalho como direito;
Reconhecimento de suas capacidades e potencialidades;
Resgate da autoestima, autonomia e resiliência;
Melhoria na qualidade de vida, através do desenvolvimento pessoal, das
relações interpessoais, da inclusão social, da autodeterminação e do
acesso a direitos. Entre outros.

CONTATO

Equipe ACESSUAS TRABALHO
Endereço: Av. Champagnat, 1750 – Centro- Franca/SP
Telefone: (16)3711-9249
Email: acessuastrabalho@franca.sp.gov.br
Acessuas/trabalho- franca/sp

Horário de funcionamento: 08 às 17h – Segunda a Sexta-feira.

CRAS Centro- Rua Floriano Peixoto, 1484, Centro. Telefone: 3721-0209.
CRAS Leste- Rua: Porto Velho, 1871. Jd. Brasilândia. Telefone: 3725-2001.
CRAS Norte- Rua: Ilton Barbosa Silva, 745. Leporace I Telefone: 3704-8515.
CRAS Sul- Rua: Zeferino dos Prezeres, s/nº. (ao lado UBS) Jd. Aeroporto I
Telefone: 3701-7109.
CRAS Oeste- Rua Bruno Cilurzo, 1550, Jardim Dermínio. Telefone: 37207119.
CREAS- Rua: General Carneiro, 1937 Centro. Telefone: 3723-9394.

