
ACESSUAS TRABALHO é o Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do

Trabalho que tem por Programa Acessuas Trabalho tem como objetivo promover o

acesso  dos  usuários  do  SUAS  ao  mundo  do  trabalho  por  meio  de  informações  e

orientações sobre direitos e oportunidades, de ações que estimulem o reconhecimento de

potencialidades  e  o  desenvolvimento  de  habilidades,  bem  como  da  articulação  com

políticas setoriais.

PÚBLICO 

Público  da  Assistência  Social  residente  em  áreas  urbanas  e inscrito  no  Cadastro  Único,

pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social com idade a partir de 14 anos até 64

anos. 

PÚBLICO  PRIORITÁRIO

• Pessoas com deficiências beneficiárias do BPC; 

• Migrantes e Refugiados, em especial os que se encontram em serviço de acolhimento,

• Adolescentes e no sistema socioeducativo e egressos;

• Adolescentes e jovens  no serviço de acolhimento e egressos; 

• Adolescente em situação de trabalho infantil e suas famílias;  

• Famílias com pessoa em situação de privação de liberdade e indivíduos egressos do sistema

penal;

•Pessoas retiradas do trabalho escravo e do tráfico de pessoas; 

• Mulheres em situação de violência.

• População em situação de rua; 

• População de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, queer, intersexo e assexuais –

LGBTQIA+.  

    Entre outros, para atender especificidades territoriais.



AÇÕES DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO
• Articular com as políticas públicas setoriais a fim de mapear as oportunidades presentes no
território;

• Identificar, mobilizar, sensibilizar e encaminhar os usuários para o acesso ao Programa;

• Integrar as ações do PAIF;

• Realizar oficinas temáticas para desenvolvimento de habilidades e orientação para o mundo
do trabalho – carga horária mínima de 6 horas;

• Analisar as potencialidades, saberes e áreas de interesse do usuário em relação ao mundo do
trabalho;

•  Articular  as ações  do Programa com a rede socioassistencial  e com as  demais  políticas
públicas;

• Ofertar ações de desenvolvimento de habilidades de pessoas em situação de vulnerabilidade
social para inclusão ao mundo do trabalho;

•  Ofertar,  em  caráter  complementar  e  a  critério  dos  municípios,  ações  de  qualificação
profissional aos usuários da Política de Assistência Social;

• Encaminhar o usuário para as oportunidades do mundo do trabalho;

•  Monitorar  o  percurso  do  usuário  no  mundo  do  trabalho  integrado  aos  serviços
socioassistenciais; 

AQUISIÇÕES

• Investir no seu processo de aprendizagem, tanto pelo ingresso no sistema de ensino ou pelo

retorno a ele, aproveitando as diversas oportunidades educativas;

• Ampliar seus conhecimentos sobre o mundo do trabalho e sobre condições e alternativas de

formação e de aprendizagem profissional; 

•  Reconhecer  seus  sonhos  em  relação  ao  mundo  do  trabalho  e  suas  necessidades  de

aprendizagem e de formação em áreas profissionais de seu interesse;

• Reconhecer potencialidades que podem ser aplicadas no mundo do trabalho;

• Aprimorar os conhecimentos sobre as formas de inserção no mercado de trabalho; 

•  Conhecer  seus direitos  civis,  políticos,  socioassistenciais  e direitos  da coletividade,  bem

como saber acessar os meios necessários para os exercerem e os defenderem; 

• Ampliar o acesso e usufruto a serviços e equipamentos públicos existentes em seu território. 
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CONTATO

Equipe ACESSUAS TRABALHO

Endereço: Av. Champagnat, 1750 – Centro- Franca/SP

Telefone: (16) 3711-9332 

 E-mail: acessuasfranca@franca.sp.gov.br

Secretaria Municipal de Assistência Social de Franca
Fone: (16) 3711-9300

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

CENTROS DE REFERÊNCIA DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CRAS Centro - Av. Chico Júlio, 2726 – Vila Chico Júlio. 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, 750. Jd. Aeroporto I Telefone: 3701-7109.

CRAS Oeste - R. Orestes Tristão,1181 Dermínio. Telefone: 3720-7119.

Outras informações: h  ttps://www.franca.sp.gov.br/menu-cras-3/acao-social/cras-4  

https://www.franca.sp.gov.br/menu-cras-3/acao-social/cras-4
https://www.gov.br/cidadania/pt-br/noticias-e-conteudos/publicacoes-1/desenvolvimento-social/Caderno_Orientacoes_Tecnicas_Acessuas_Trabalho_2022.pdf
https://www.gov.br/cidadania/pt-br/noticias-e-conteudos/publicacoes-1/desenvolvimento-social/Caderno_Orientacoes_Tecnicas_Acessuas_Trabalho_2022.pdf

