O QUE É O IDT

O Instituto de Desenvolvimento do Trabalho – IDT, é uma sociedade civil, sem fins
lucrativos, qualificada pelo Governo do Estado do Ceará como Organização Social
apta a executar políticas públicas na área do trabalho e do desenvolvimento social,
por meio de contrato de gestão.
É a instituição executora da política pública do trabalho do governo do estado.
Executa outros projetos, de interesse do estado, gerenciados por outras secretarias
ou órgãos governamentais.

O QUE É O IDT

Missão
Viabilizar soluções para o desenvolvimento do trabalho e do empreendedorismo,
visando à inclusão social.

Visão de futuro
Ser uma instituição de referência na formulação e implementação de soluções para
o desenvolvimento do trabalho e do empreendedorismo, com foco nas políticas
públicas.

FOCOS ESTRATÉGICOS
Operacionalização do
Programa SeguroDesemprego
Intermediação de
profissionais para o
mercado de trabalho

Apoio ao
empreendedorismo, à
geração de trabalho e
renda e educação
profissional

Estudos, pesquisas e
monitoramento do mercado
de trabalho

REDE DE ATENDIMENTO:
Distribuição Espacial

REDE DE ATENDIMENTO:
Discriminação dos equipamentos
9 38 Unidades de Atendimento (incluindo o CTA e a Unidade de Atendimento à
Pessoa com Deficiência).
9 6 Regionais - Estruturas gerenciais de coordenação - Fortaleza, Metropolitana
(Maracanaú), Norte (Sobral), Sul (Crato), Leste (Limoeiro do Norte) e Sertão
Central (Quixeramobim).
9 16 Balcões de Emprego/Estágio.
9 2 Balcões de Atendimento para emissão de Carteiras Profissionais (CTPS´s),
nas Casas do Cidadão (Fortaleza).
9 47 Postos Conveniados com prefeituras do interior para atendimento do
Seguro-Desemprego.
9 1 Unidade Móvel.

PRINCIPAIS ATIVIDADES
Intermediação de Mão de Obra

9 Executa as ações pactuadas em metas constantes no Plano de Trabalho do
Convênio Plurianual Único firmado entre o MTE e o Governo do Estado.
9 Desenvolve suas ações em todas as regiões do estado, com a rede de
atendimento sendo dotada de flexibilidade e mobilidade espacial.
9 Planifica suas ações em sintonia com a realidade do mercado e a evolução
conjuntural do emprego formal, em termos setoriais e espaciais.
9 Tem um banco de dados que conta com 1.493.025 cadastrados (em 31/12/2009).

PRINCIPAIS ATIVIDADES
Habilitação ao Seguro Desemprego

9 Habilita os trabalhadores do setor formal e os pescadores artesanais de águas
marinhas e águas continentais ao recebimento do benefício.
9 Além das suas Unidades de Atendimento (38), o IDT conta com 47 Postos
Conveniados com Prefeituras para agilizar a habilitação.
9 É a única estrutura que compõe a rede de atendimento do programa SINE no
país que atende à clientela dos pescadores artesanais.
9 Apóia todas as iniciativas de combate a fraudes no estado, em parceria com o
Ministério Público do Trabalho, a Superintendência Regional do Trabalho e
Emprego e a Superintendência da Polícia Federal.

INDICADORES DE DESEMPENHO
da IMO e do SD – 2000 a 2009
ESPECIFICAÇÃO

2009

2000-2009

INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA - IMO
Cadastros

160.318

1.542.344

Vagas Captadas

114.136

790.538

Encaminhados ao mercado de trabalho

264.782

1.650.094

89.274

656.909

989.225

8.783.171

Colocados
Atendimento aos trabalhadores cadastrados

HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO - SD
Requerentes do Seguro Desemprego Formal
Recursos pagos (Em R$)
Requerentes do Seguro Desemprego Pescador
Artesanal
Recursos pagos (Em R$)
Fonte: STDS/SINE-CE/IDT/CEF.

150.115

1.105.339

479.522.958,37

2.371.363.635,37

11.716

102.781

49.714.850,00

154.885.493,00

PRINCIPAIS ATIVIDADES
Qualificação Profissional
PROJETO JUVENTUDE EMPREENDEDORA
Objetivo: Integrar o jovem na sociedade e no mercado de trabalho, por meio de
formação pessoal, social e profissional. Carga Horária: 500 h/a.
Clientela: Jovens de 17 a 24 anos, oriundos da escola pública, pertencentes a
famílias do CADÚNICO, priorizando os municípios de menor IDH.
Abrangência: Interior do Estado. Financiado exclusivamente com recursos
do tesouro estadual. 1.800 participantes, em quatro anos (incluindo 2010).
Benefícios: Além da qualificação, ocorrem ações de encaminhamento para o
mercado de trabalho e apoio à implantação de negócios. Os participantes
recebem uma bolsa aprendizagem (R$ 60,00).

PRINCIPAIS ATIVIDADES
Qualificação Profissional - continuação
PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR
Objetivo: Promover ações socioeducativas e profissionalizantes, visando:
desenvolver o capital humano, a inserção no mundo do trabalho e a melhoria de
vida do público focalizado. Carga Horária: 350 h/a.
Clientela: Jovens de 18 a 29 anos oriundos de famílias com renda per capita de
até 01 salário mínimo e em situação de risco pessoal e social.
Abrangência: Capital e Interior. Financiado com recursos do MTE/FAT, com
contrapartida do estado. 6.450 participantes, em dois anos (incluindo 2010).
Benefícios: qualificação, encaminhamento p/o mercado de trabalho e serviço
voluntário prestado à comunidade. Os participantes recebem uma bolsa
aprendizagem (R$ 100,00).

PRINCIPAIS ATIVIDADES
Qualificação Profissional - continuação
PROGRAMA PROJOVEM URBANO
Objetivo: Elevação de escolaridade, qualificação profissional e participação em
ações comunitárias de interesse público. Carga Horária: 2.000 h/a (1.560 presenciais
e 440 não presenciais), distribuídas em 18 meses.
Clientela: Jovens de 18 a 29 anos, que não tenham concluído o ensino fundamental.
Abrangência: Interior. Financiado com recursos do FNDE, com contrapartida do
estado. 12.400 participantes, em dois anos (incluindo 2010).
Benefícios: elevação da formação básica e qualificação para inserção produtiva dos
jovens, recebem um auxílio financeiro mensal (R$ 100,00).

PRINCIPAIS ATIVIDADES
Qualificação Profissional - continuação
PROGRAMA PROJOVEM CAMPO – Saberes da Terra
Objetivo: Elevação de escolaridade, qualificação profissional e participação em
ações comunitárias de interesse público. Carga Horária: 2.400 h/a (1.800 tempo
escola e 600 tempo comunidade), distribuídas em 24 meses.
Clientela: Jovens de 18 a 29 anos, que não tenham concluído o ensino
fundamental ou esteja fora da faixa etária escolar.
Abrangência: Interior. Financiado com recursos do FNDE, com contrapartida do
estado. 2.300 participantes, em dois anos (incluindo 2010).
Benefícios: elevação da formação básica e qualificação profissional dos
participantes, que recebem um auxílio financeiro bimensal (R$ 100,00).

PRINCIPAIS ATIVIDADES
Geração de Informações
9 Realização de estudos e pesquisas sobre o mercado de trabalho e as
políticas públicas.
9 Geração de informações para a sociedade.
9
•
•
•
•
•
•

Execução da Pesquisa de Emprego e Desemprego - PED
Amostra – 2500 domicílios/mês
Famílias pesquisadas: 1950/mês
Pessoas entrevistadas: 6750/mês
Início da pesquisa: junho/2008
Área de abrangência: RMF
Primeira divulgação: janeiro/2009

Mapa de abrangência da PED
Municípios da Região Metropolitana de Fortaleza

Municípios da Região
Metropolitana de
Fortaleza:
São Gonçalo do Amarante
Caucaia
Maracanaú
Maranguape
Guaiuba
Pacatuba
Itaitinga
Eusébio
Aquiráz
Horizonte
Pacajus, Chorozinho e
Fortaleza

