
Seja parceiro!



O Progredir é um conjunto de ações integradas para facilitar o acesso
das pessoas de baixa renda inscritas no Cadastro Único para Programas
Sociais do Governo Federal a oportunidades de qualificação, emprego e
renda, prioritariamente as beneficiárias do Programa Bolsa Família.



Com foco no desenvolvimento social, o Progredir atua em três eixos:

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
Inclusão Digital e Cursos Profissionalizantes

EMPREENDEDORISMO INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA

Mapeamento e encaminhamento de
jovens do Bolsa Família para cursos de
capacitação, com a finalidade de
estimular e ampliar o acesso ao mundo
do trabalho.

Encaminhamento do público inscrito
no Cadastro Único para o mundo do
trabalho, por meio das parcerias
com empresas do setor privado com
necessidade de mão de obra.

Acesso ao microcrédito e à educação
financeira, abertura de contas
bancárias, apoio técnico e gerencial,
para fomentar Empreendedorismo das
famílias inscritas no Cadastro Único.



REDE DE PARCEIROS DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Faça parte da Rede de Parceiros!

O Progredir criou uma Rede de Parceiros do Desenvolvimento Social para fortalecer a união
do Governo Federal com instituições comprometidas em promover boas práticas de
responsabilidade social.

Empresas, organizações sem fins lucrativos e entidades representativas de diversos setores
atuarão em conjunto com o Progredir, desempenhando um papel de destaque ao oferecer e
incentivar oportunidades de vagas de emprego e qualificação profissional (na forma de vagas
de estágio, jovem aprendiz e cursos de capacitação para os trabalhadores) ao público-alvo.

Os Parceiros do Desenvolvimento Social contam com seguintes benefícios:

• Receber currículos selecionados de acordo com os perfis dos candidatos e da vaga;
• Ser reconhecido do poder público como entidade atuante em ações de responsabilidade 

social, por meio da contratação de trabalhadores inscritos no Cadastro Único;
• Participar de eventos promovidos pela Rede de Parceiros.

Cadastre-se e oferte oportunidades de emprego e renda a quem mais precisa.



Essa iniciativa do Governo Federal conta com parcerias de instituições públicas e privadas para
criar oportunidades aos trabalhadores inscritos no Cadastro Único e do Bolsa Família.

E é aí que você e sua empresa participam. Os parceiros anunciantes de vagas de emprego do
Portal Progredir, além de associar a sua empresa a ações de responsabilidade social, contarão
com uma ferramenta de intermediação de mão de obra gratuita e inteligente em apontar
currículos de candidatos com o perfil requerido, tornando o processo seletivo mais rápido,
simples e eficiente.

Faça essa parceria acontecer!

Acesse o Portal Progredir (www.mds.gov.br/progredir), cadastre-se na Rede de Parceiros do
Desenvolvimento Social e começar a ofertar vagas de emprego para quem mais precisa.

Oferte Vagas de Emprego!

INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA

http://www.mds.gov.br/progredir


Seja parceiro!


