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SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E EMPREGO


DEPARTAMENTO DE EMPREGO E SALÁRIO
Coordenação-Geral do Seguro-Desemprego, do
Abono Salarial e Identificação Profissional

TRABALHADOR

Coordenação-Geral de Emprego e Renda


Consulte a situação do seu Requerimento de
Seguro-Desemprego.

Sistema
Acesse as vagas disponíveis no
Nacional de Emprego - SINE. Elabore e imprima
seu currículo.

DEPARTAMENTO DE QUALIFICAÇÃO


Ouvidoria na Internet:
acesse o site www.mte.gov.br/ouvidoria e clicando no link
"Registre e Consulte aqui sua mensagem para a
Ouvidoria".


Central de Relacionamento Trabalho e Emprego
O horário de atendimento da central é das 07h00m às
19h35m, de segunda-feira a sexta-feira, exceto nos
feriados nacionais.

Obtenha informações do Abono Salarial.

Acesse o Portal da CBO e encontre a
descrição de sua ocupação.

Manifeste interesse nos cursos de
qualificação profissional disponíveis em sua
região.

0800 61 01 01

Região Sul e Centro-Oeste,
Estados do Acre, Rondônia e
Tocantins.

0800 285 01 01

demais localidades.

Fax:

(61) 3317-6969

www.maisemprego.mte.gov.br

EMPREGADOR
TRABALHADOR
Um Portal que oferece à sociedade um
novo meio de interação com as políticas
de emprego do Ministério do Trabalho e
Emprego.

