
COMISSÃO MUNICIPAL DE EMPREGO 

 

Ata 06/2017 

 

Aos onze dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, às dezesseis horas, na sala de 

reuniões dos Conselhos Municipais, do município de Vera Cruz – RS, foi realizada a 

reunião ordinária da Comissão Municipal do Emprego. Estavam presentes os 

conselheiros da Comissão de Emprego, Ernani Rieck e Sidnei Fernandes, bem como 

Claudio Overbeck e Iris Lenz Ziani da Sala do Conselhos, Gabriela Ferreira da Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Social e Leandro Arisi da SISMU. Após leitura da ata 

anterior, que foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros, foi deliberado sobre os 

seguintes assuntos, em resposta ao Curso realizado pelo SENAC, preparando para o 

primeiro emprego, iniciará dia vinte e um de setembro e não no dia treze, na ACISA, 

sendo ministrado para vinte e cinco adolescentes de quatorze e dezessete anos. Sobre o 

Curso de costura, foi salientado que o município possui sete máquinas de costura 

industrial reta e overloque e que está sendo feito o processo seletivo para contratação de 

um instrutor que trabalhará em três oficinas divididas em três turmas de até dez alunos, 

são requisitos para contratação ter ensino médio completo, possuir experiência 

comprovada e cursos na área, possuir comprovação de ministração de oficinas de costura 

e ter disponibilidade de quarenta e oito horas mensais. As inscrições estarão abertas no 

período de quatro a vinte e cinco de setembro, no horário das 7h30min às 11h30min e das 

13h às 17h, no Setor de Licitações, localizada na Rua Jacob Schneider, nº 111. Após o Sr 

Leandro Arisi fez a apresentação do Ponto Empregos, onde os trabalhadores buscam 

vagas através de um terminal de autoatendimento, sendo que para ter acesso ao terminal, 

basta digitar o seu número de CPF e em seguida selecionar cargo pretendido, o próximo 

passo será escolher a empresa e a vaga em que deseja trabalhar, após o terminal gera uma 

senha e imprime o agendamento da entrevista. Para ter o terminal as Prefeituras 

contratam o serviço e recebe acesso ao painel administrativo para aplicação de politicas 

públicas de emprego e renda, além de acompanhar extratos diários de vagas, números de 

agendamentos, número de vagas preenchidas, entre outros. Nada mais a tratar encerrou-se 

a reunião e eu, Sidnei Fernandes, lavrei a presente ata, que após de lida e aprovada será 

assinada pelos conselheiros, sendo que a próxima reunião será no dia nove de outubro de 

dois mil e dezessete. Vera Cruz, 11 de setembro de 2017 

 


