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OBJETIVOS

Objetivo Geral: Estabelecer estratégias para ampliação e qualificação
profissional na região atendida, promovendo ações direcionadas para a
orientação, capacitação, colocação e recolocação profissional, desenvolvimento
de competências, bem como outras atividades que sirvam para o apoio e o
desenvolvimento.

Objetivos Específicos: As ações do CREP estão estruturadas em quatro eixos,
cujos objetivos são:

- Eixo Orientação Profissional: Orientar o planejamento da vida profissional
desde o momento da escolha da carreira até a inserção no mercado de trabalho
e a aposentadoria do trabalhador.
- Eixo Capacitação Profissional: Oferecer à população por meio da interação
entre a comunidade e as empresas, cursos voltados para a saúde do
trabalhador, qualificação e inserção no mercado de trabalho.
- Eixo Colocação e Recolocação Profissional: Recrutar e selecionar pessoas
para serem colocadas ou recolocadas no mercado de trabalho, mediante o
cadastramento de vagas de emprego e de profissionais interessados em
empregos.
- Eixo Consultoria Empresarial: Identificar junto aos empresários e
microempreendedores individuais intervenções relacionadas às necessidades
que ocorrem no seu ambiente de trabalho, auxiliando os responsáveis das
empresas na tomada de decisões.

ÁREA TEMÁTICA

UNIDADE DE ARTICULAÇÃO
ACADÊMICA

Psicologia

Saúde e bem-estar social (SBES)

METODOLOGIA

Metodologia do Projeto: Realização de oficinas, elaboração de material
didático e de divulgação, cursos, desenvolvimento de atividades grupais, dentre
outras demandas da comunidade, referentes ao mundo do trabalho.
Dia/horário/local de desenvolvimento das atividades do projeto: As ações
do projeto são desenvolvidas em dias combinados com empresas ou grupos de
pessoas atendidas. As ações dos alunos bolsistas do Art. 170 abrangerão uma
reunião e as ações serão desenvolvidas em dias e horários a combinar.
Número de vagas para bolsistas de art. 170 por semestre: 60
Cursos recebidos: Cursos da UnA da Saúde e bem-estar social
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