MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES

MINISTÉRIO DA
INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR
E SERVIÇOS

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

Apresentação (3797209)

SEI 71000.022000/2019-27 / pg. 1

O Plano Progredir:
um conjunto de ações para gerar
qualiﬁcação, emprego e renda
para as famílias inscritas no Cadastro Único.
(pessoas com renda familiar per capita de até
½ salário mínimo ou renda familiar total de até 3 salários mínimos).
O Progredir é viabilizado por meio de medidas que ampliam
a inserção e a permanência dos cidadãos no mundo do
trabalho, contribuindo para fortalecer capacidades e gerar
autonomia socioeconômica.
O MDS, através da Secretaria de Inclusão Social e Produtiva
(Sisp), coordena ações executadas em parceria com
entidades públicas e privadas para viabilizar a emancipação
da população de baixa renda.
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O Progredir estrutura-se em três eixos:

EMPREENDEDORISMO

QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL
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O Progredir estrutura-se em três eixos:

QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL

EMPREENDEDORISMO

INTERMEDIAÇÃO
DE MÃO DE OBRA

Mapeamento e
encaminhamento do
público para cursos
online de capacitação
proﬁssional e inclusão
digital e apoio no acesso
aos cursos através de
ferramenta de
localização de centros
com internet.

Incentivo para o acesso a
microcrédito, cursos e
oﬁcinas de educação
ﬁnanceira e apoio
técnico, a ﬁm de
fomentar o
empreendedorismo das
famílias inscritas no
Cadastro Único.

Encaminhamento do
público para o mercado
de trabalho, por meio de
parcerias com empresas
do setor privado
interessadas em
oferecer oportunidades
de emprego e renda.
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Portal
Progredir
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O Portal Progredir tem como objetivos:

@

Disponibilizar
ferramenta para a
elaboração de
currículos proﬁssionais
e padronizados

Gerar banco de
oportunidades com
vagas de empresas
parceiras e currículos
de candidatos
cadastrados

Preparar para o
mundo do trabalho,
por meio de oﬁcinas
e cursos

Disponibilizar
localização de centros
com internet no
município para apoiar
o acesso aos cursos

Incentivar a inclusão
digital de jovens e
trabalhadores por
meio de cursos
online

Promover a
educação ﬁnanceira
das famílias
beneﬁciárias do
Bolsa Família

Incentivar o acesso a
microcrédito produtivo
orientado para
fortalecer pequenos
negócios

Viabilizar o acesso a
assistência técnica
de pequenos
empreendedores

Premiar boas
práticas municipais
de inclusão social e
produtiva
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O Portal Progredir:

As ações do Progredir são coordenadas pelo MDS em parceria com os seguintes órgãos:
Ministério
da Educação:
Oferta de programas
de qualiﬁcação
proﬁssional

Ministério da
Indústria,
Desenvolvimento e
Comércio Exterior:
Oferta de programas
de mpreendedorismo
e assistência técnica
e gerencial

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES

Ministério do
Trabalho:
Oferta de programas
de intermediação de
mão de obra,
microcrédito e
qualiﬁcação
proﬁssional

MINISTÉRIO DA
INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR
E SERVIÇOS

Ministério da Ciência,
Tecnologia e
Comunicações:
Oferta de programas
de inclusão digital e
inovação

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO
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Banco Central, Caixa
Econômica Federal,
Banco do Nordeste
do Brasil
e Banco do Brasil:
Oferta de programas
de microcrédito,
educação ﬁnanceira e
inclusão bancária

Rede de Parceiros do Desenvolvimento Social tem por objetivos:
Além de trabalhar em conjunto com instituições públicas, o MDS
tem construído uma rede de parcerias com entidades privadas: a
Rede de Parceiros do Desenvolvimento Social.

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES

Ofertar oportunidades
de qualiﬁcação e
emprego ao público do
Cadastro Único e do
Bolsa Família,
por meio do Portal
Progredir

Promover a realização de
eventos para a sensibilização
de proﬁssionais de
recrutamento e de recursos
humanos, com a ﬁnalidade de
combater toda forma de
discriminação

Promover eventos para
fomentar a ampliação de
ofertas de vaga e a
responsabilidade social

Realizar atividades que
promovam a inclusão
no mundo do trabalho
e a qualiﬁcação dos
públicos prioritários
do MDS
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Iniciativa do Ministério do Desenvolvimento Social que
busca identiﬁcar e premiar boas práticas municipais
voltadas para a inclusão de pessoas de baixa renda ou em
situação de vulnerabilidade social no mundo do trabalho.
Poderão concorrer ao prêmio:
Municípios que já desenvolvem ações voltadas para
inserção desse público no mundo do trabalho

O Prêmio
Progredir:
MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES

Municípios que estejam desenvolvendo novos projetos,
mas ainda não vigentes
A ação vai premiar até cinco projetos, sendo 1 por região
Os ﬁnalistas serão convidados a participar da cerimônia de
premiação, em Brasília, e os vencedores serão
homenageados. Além disso, terão seus projetos divulgados
no portal do MDS e publicados em forma impressa.
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Obrigado!
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TUTORIAL
REDE DE PARCEIROS
PROGREDIR
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A Rede de Parceiros do Desenvolvimento Social, criada no âmbito do Plano Progredir, tem por
objetivo proporcionar ao público do Cadastro Único, em parceria com instituições públicas e
privadas, oportunidades de trabalho, qualificação profissional e microcrédito.
Para aderir a esta rede basta acessar a página www.mds.gov.br/progredir selecionar o campo
"REDE DE PARCEIROS“, e informar a natureza jurídica da instituição (pública ou privada).
(A adesão não tem nenhum custo para os parceiros.)
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O Portal direcionará a/o representante da instituição para a página de cadastro, onde ela/ele
deverá selecionar a opção “NOVO CADASTRO”. Em seguida, ele/ela será convidada/o a criar
o seu login no Portal, informando e-mail, nome e CPF .
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Uma vez criado o login, a/o representante poderá cadastrar a sua instituição na Rede de
Parceiros do Desenvolvimento Social. Serão solicitados dados como CNPJ, razão social, nome
fantasia e área de atuação do parceiro. A/O representante deverá informar também que
tipos de serviços pretende ofertar no âmbito do Plano Progredir e aceitar os termos de
adesão à Rede.
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As instituições que optarem pela parceria na oferta de vagas de emprego, estágio e/ou
jovem aprendiz terão acesso ao menu “Vagas”, onde poderão inserir oportunidades de
emprego, estágio ou jovem aprendiz. Poderão também sugerir ao Portal Progredir a oferta
de algum curso profissionalizante que poderia contribuir para o desenvolvimento de pessoas
com o perfil esperado pela instituição, por meio do menu “Demandar Cursos”.
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Além das ferramentas citadas, as instituições que optarem por ofertar vagas de emprego,
estágio ou jovem aprendiz poderão acessar o banco de currículos do Portal Progredir, por
meio da ferramenta “Buscar Currículos”. Por meio dessa ferramenta será possível refinar a
seleção de perfis como escolaridade, experiência, localidade e idade. Poderão também
baixar currículos e registar sua avaliação, bem como selecionar currículos apenas de pessoas
com deficiência.
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As instituições que optarem pela parceria na oferta de cursos poderão disponibilizar os
cursos no Portal Progredir, fornecendo os dados do curso que será oferecido ao público do
Cadastro Único e o link de direcionamento para a inscrição.
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As instituições que optarem pela parceria na oferta de Microcrédito Produtivo Orientado, e
estiverem habilitadas a ofertar esse serviço, poderão acessar a lista de
microempreendedores inscritos no Progredir que desejam acessar o microcrédito. É muito
importante que essas instituições colaborem com o Progredir no envio do feedback sobre
quais e quantas pessoas inscritas no Cadastro Único foram beneficiadas pelo crédito.
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MINISTÉRIO DA CIDADANIA
Secretaria Nacional de Inclusão Social e Produtiva Urbana
Esplanada dos Ministérios, Bloco "A", Sala 340- 8º andar
CEP: 70.054-906 - Brasília/DF
Contatos: tel: (61) 2030-2593, (61) 2030-1675.
www.mds.gov.br/progredir
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Cadastro Único
O que é?
O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único) é um
instrumento que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda, permitindo que o
governo conheça melhor a realidade socioeconômica dessa população. Nele são
registradas informações como: características da residência, identificação de cada
pessoa, escolaridade, situação de trabalho e renda, entre outras.

Quem pode se cadastrar?


Famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa;



Famílias com renda mensal total de até três salários mínimos; ou



Famílias com renda maior que três salários mínimos, desde que o cadastramento
esteja vinculado à inclusão em programas sociais nas três esferas do governo.

Observações:


Pessoas que moram sozinhas podem ser cadastradas. Elas constituem as
chamadas famílias unipessoais.



Pessoas que vivem em situação de rua — sozinhas ou com a família — também
podem ser cadastradas. O caminho, nesse caso, é procurar algum posto de
atendimento da assistência social e perguntar como fazer para ser incluído no
Cadastro Único.

Onde é realizado o Cadastro?
O Responsável pela Unidade Familiar (RF) deve procurar o setor responsável pelo
Cadastro Único ou pelo Bolsa Família na cidade em que mora. Se não souber onde fica
o local de cadastramento, pode buscar essa orientação no Centro de Referência de
Assistência Social (CRAS) mais próximo de sua casa – muitas vezes o cadastramento é
feito lá mesmo.

Quem deve comparecer à entrevista?
É preciso que uma pessoa da família se responsabilize por prestar as informações de
todos os membros da família para o entrevistador. Essa pessoa — chamada de
Responsável pela Unidade Familiar (RF) — deve ter pelo menos 16 anos e,
preferencialmente, ser mulher. O RF é quem poderá garantir que as informações
comunicadas durante a entrevista são verdadeiras, além de se comprometer a atualizar
o cadastro sempre que houver mudanças na família.
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Documentos obrigatórios:


Para o Responsável pela Unidade Familiar (RF), é obrigatória a apresentação do
CPF ou do Título de Eleitor.



As exceções são as famílias indígenas e quilombolas:

o O RF da família indígena pode apresentar o CPF, o título de eleitor, mas também
o Registro Administrativo de Nascimento Indígena (RANI) ou outros documentos
de identificação, como certidão de casamento, RG e carteira de trabalho;
o O RF da família quilombola pode apresentar o CPF, o título de eleitor ou outros
documentos de identificação como certidão de nascimento, certidão de
casamento, RG ou carteira de trabalho.


Para as outras pessoas da família, é obrigatória a apresentação de qualquer um
destes documentos de identificação: certidão de nascimento, certidão de
casamento, CPF, carteira de identidade (RG), carteira de trabalho ou Título de
Eleitor.



Documentos que não são obrigatórios, mas facilitam o cadastramento:

o Comprovante de endereço, de preferência a conta de luz;
o Comprovante de matrícula escolar das crianças e jovens até 17 anos. Se não tiver
o comprovante, o RF deve informar o nome da escola de cada criança ou jovem;
o Carteira de trabalho.


Cadastramento de pessoas sem documento:
o Se alguém da família ou se todos integrantes não tiverem documentos, não
tem problema. O entrevistador do Cadastro Único deve fazer a entrevista,
orientar e encaminhar a família ou a pessoa para tirar os documentos. Se a
pessoa nunca foi registrada, a primeira via da certidão de nascimento é de
graça. O cadastramento é um direito da família de baixa renda.



Importante observar que, enquanto o(a) RF não apresentar um dos documentos
obrigatórios ao entrevistador e um documento para cada membro da família, o
cadastro ficará incompleto e a família não poderá participar de programas sociais.
Ainda assim, é importante que o cadastramento seja feito, pois isso permite ao
governo saber que precisa realizar ações de mobilização para o registro civil de
nascimento e a documentação básica dos cidadãos.
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MINISTÉRIO DA CIDADANIA
SECRET ARIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENT O SOCIAL

Depart ament o de Prevenção, Cuidados e Reinserção Social
OFÍCIO CIRCULAR Nº 1/2019/MC/SEDS/SENAPRED/DPCRS
Brasília, 29 de abril de 2019.
Ao Senhor
Pablo Kurlander
President e de Confederação Nacional das Comunidades Terapêut icas - CONFENACT
Assunt o: Programa PROGREDIR
Referência: Caso responda est e Ofício, indicar expressament e o Processo nº
71000.022000/2019-27.
Senhor President e,
O Programa Progredir é um conjunt o de ações do governo federal para
promover a aut onomia, por meio da geração de emprego e renda, das famílias inscrit as
no Cadast ro Único para Programas S ociais do Governo Federal e beneﬁciárias do
Programa Bolsa Família. O plano reúne qualiﬁcação proﬁssional, apoio ao
empreendedorismo e encaminhament o ao mercado de t rabalho, a ﬁm de cont ribuir para
fort alecer as capacidades individuais e gerar independência socioeconômica.
Coordenado pela S ecret aria Nacional de Inclusão S ocial e Produt iva
Urbana e mediant e parcerias públicas e privadas, o Progredir at ua de forma conjunt a e
int egrada em t rês eixos: Int ermediação de mão de obra, Q ualiﬁcação proﬁssional
e Empreendedorismo. O Progredir é uma art iculação int erset orial e descent ralizada que
envolve parceiros públicos e privados para promover a inclusão produt iva do público do
Cadast ro Único.
Est a S ecret aria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas - S ENAP RED
em parceria com a S ecret aria Nacional de Inclusão S ocial e Produt iva Urbana - S ENIS P
pret ende assinar, em maio dest e ano, T ermo de Adesão com as Comunidades
T erapêut icas credenciadas na S ENAP RED para que seus acolhidos sejam incluídos no
Programa Progredir visando a execução de ações de reinserção social.
Dest a forma, encaminhamos em anexo a Apresent ação do Programa
Progredir, Apresent ação Rede de Parceiros e Apresent ação do Cadast ro Único para que
essa Confederação dê conheciment o às demais Federações e se manifest e at é o dia
03/05/2019.
Colocamo-nos ao int eiro dispor para os esclareciment os necessários.
Ofício Circular 1 (3797272)
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At enciosament e,
*Assinado Elet ronicament e*
Quirino Cordeiro Júnior
Secret ário Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas
Anexos:

I - Apresent ação PROGREDIR (SEI nº 3797209).
II - Apresent ação Rede de Parceiros (SEI nº 3797242).
III - Apresent ação Cadast ro Único (SEI nº 3797254).
Documento assinado eletronicamente por Quirino Cordeiro Junior, Secret ário(a)
Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, em 29/04 /2019, às 18:37,
conf orme horário of icial de Brasília, com f undamento no art. 10, inciso II, da
Portaria nº 390/2015 do Ministério do Desenvolvimento Social.
A autenticidade deste documento pode ser conf erida no site
http://aplicacoes.mds.gov.br/sei/controlador_ externo.php?
acao=documento_ conf erir&id_ orgao_ acesso_ externo=0 , inf ormando o código
verif icador 3797272 e o código CRC AE0C3939.
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