
APRENDIZAGEM 
PROFISSIONAL 
 

 

 DIREITO DO JOVEM  

 DEVER DA FAMÍLIA E DO ESTADO , 

COM A COLABORAÇÃO DA 

SOCIEDADE (Art. 205 da CF) 

 OBRIGAÇÃO DA EMPRESA 

(Art. 170 da CF, Art. 429 da CLT) 

 

 



 
 
 
 
 
Análise Situacional da Aprendizagem no Brasil 

 Jovens são mais afetados por momentos de 

crise, em especial na faixa etária de 18 a 24 

anos ( 4 milhões de jovens) 

 Grande discrepância regional tanto no que se 

refere à população jovem desocupada, 

quanto no alcance da aprendizagem 

(Pernambuco detém taxa de desocupação de 

34,9% entre 14 e 24 anos e foi responsável 

por 3% dos aprendizes admitidos em 2015) 



 
 
 
 
 
Análise Situacional da Aprendizagem no Brasil 

 Grande concentração de contratações no 

setor de serviços, sobretudo em funções 

administrativas; 

 Necessidade de diversificação das 

ocupações; 

 Importância do acompanhamento do mercado 

de trabalho e do potencial de empregos para 

jovens 
                         fonte: Observatório Nacional do Mercado de Trabalho 

                                     www.obtrabalho.mte.gov.br 



QUEM DEVE CONTRATAR 

APRENDIZES 

(Art. 429 da CLT) 

 



(Art. 429 da CLT) 
 

 

 

Os estabelecimentos de qualquer natureza. 

 



 Poderão ser oferecidas vagas de aprendizes a 

adolescentes usuários do Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo (Sinase)  através de 

instrumentos de cooperação celebrados entre os 

estabelecimentos e os gestores dos Sistemas de 

Atendimento Socioeducativo locais.      (Incluído 

pela Lei nº 12.594, de 2012)   

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12594.htm#art80
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12594.htm#art80


QUEM PODE CONTRATAR 
APRENDIZES 
(Lei Complementar 123/2001) 
 

Para as Micro (ME) e 

 Pequenas Empresas (EPP), 

a contratação de aprendizes é 

 facultativa, 

 observada a respectiva legislação 
 



COTA DE APRENDIZAGEM  

 Base de cálculo 

 

 De 5% a 15% do total de trabalhadores do 

estabelecimento, cujas funções demandem 

formação profissional ￫ CBO(Classificação 

Brasileira de Ocupações) 

 

 inclusive aquelas cujo exercício é proibido 

para menores de 18 anos 
 

 



Cota de Aprendizagem 

Exclusão:  

aquelas funções que para o seu exercício 

exijam habilitação profissional de nível 

técnico (Ex.: técnico de segurança do 

trabalho) ou superior (Ex.: Contador) 

e os cargos de confiança/direção  (Ex.: 

gerente) 



Quem pode ser Aprendiz? 

 Jovens entre 14 e 24 anos (sem limite de idade 

para as pessoas com deficiência) 

 Matriculados e frequentando a escola ou com 

ensino médio concluído 

 Que não tenham sido aprendizes ou profissionais 

na mesma função em que estão sendo 

contratados 

 Selecionados, contratados e encaminhados pelas 

empresas para os programas de aprendizagem 

 



Quem fornece a aprendizagem 

 Sistema S ( SENAI, SENAC, SENAT, SENAR, 

SECOOP), prioridade 

 Escolas Técnicas 

 Instituições sem fins lucrativos, inscritas no 

Cadastro Nacional da Aprendizagem – CNAP, 

mantido pelo Ministério do Trabalho 

 

 

 



Modalidades de Aprendizagem 

 Presencial –  o aluno tem aulas teóricas na 

entidade formadora e realiza a prática na 

empresa 

 Simulada – o aluno realiza as atividades 

teóricas e práticas na entidade formadora, em 

ambiente simulado 

 EAD – Ensino à Distância onde não há 

possibilidade de turmas presenciais 



CABE À ENTIDADE FORMADORA 
 
 Definir o conteúdo, a carga horária teórica e 

prática, as formas acompanhamento, avaliação 

e certificação dos Programas de Aprendizagem 
 

  Estabelecer os requisitos para matrícula 
 

  Fornecer às empresas as Declarações de 

Matrícula, o Plano de Atividades e  Frequência 

nas atividades teóricas  
 



CABE À ENTIDADE FORMADORA 

  Realizar visitas de acompanhamento das 

práticas nas empresas 

  Avaliar as atividades teóricas e práticas 
 

  Emitir Laudo de Desempenho Insuficiente 

ou Inadaptação do Aprendiz 
 

  Fornecer Certificado de Qualificação 

Profissional de Aprendizagem 

 

 



CONTRATO DE 
APRENDIZAGEM 
 

 Partes: EMPRESA e APRENDIZ (se menor de 18 anos, 

deve ter a assistência do responsável legal) 

 

 Objeto especial – QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

 

 Prazo – DETERMINADO, conforme o programa do curso, 

até 2 anos (exceto para pessoas com deficiência – PCD) 



DIREITOS DO APRENDIZ 

 CTPS assinada 

  Salário mínimo -hora (proporcional às horas 

trabalhadas = carga horária teórica + carga 

horária prática, limitado a 6 horas/dia ou 30 

horas semanais) proibida a prorrogação e a 

compensação de jornada 

   13º salário 

   Férias ( nos contratos superiores a 1 ano) 

 



DIREITOS DO APRENDIZ 
 

 Vale-transporte (p/ o curso e para  a empresa) 

  FGTS 2% 

 Adicionais (Noturno /  Periculosidade / 

Insalubridade – só para os maiores de 18 anos) 

 INSS 

 Salário -família 



DEVERES DO APRENDIZ 
 

 Frequentar as atividades teóricas e 

práticas com assiduidade e 

pontualidade 

 Executar as atividades com 

responsabilidade 

  Utilizar os EPIs fornecidos pelo 

empregador 

 



DEVERES DO APRENDIZ 
 

  Guardar sigilo sobre os processos de 

trabalho da empresa 

  Utilizar o vale-transporte nos 

deslocamento para o Programa de 

Aprendizagem 

  Respeitar os superiores, os colegas e o 

ambiente de trabalho 
 



           ENCERRAMENTO DO 
CONTRATO DE APRENDIZAGEM 
(Art. 433 da CLT) 

 

 Ao final do contrato  (Máximo de 2 anos) 

 Quando o aprendiz completar 24 anos 

(exceto PCD) 

  Desempenho insuficiente ou inadaptação do 

aprendiz (mediante laudo emitido pela 

entidade formadora) 

 



              ENCERRAMENTO    
     ANTECIPADO DO 
CONTRATO DE APRENDIZAGEM 
 
 

 Falta disciplina grave 

 

 Ausência injustificada à escola que 

implique na perda do ano letivo 

 

  A pedido do aprendiz  

 



  TÉRMINO DO CONTRATO  

 
 

1º dia útil ao final do contrato 

 

VERBAS RESCISÓRIAS: 

  Saldo de Salário (dias trabalhados no mês) 

 Férias Vencidas e/ou Proporcionais (salário + 1/3) 

 13º Proporcional 

 Saque do FGTS 

 

 



           
   TÉRMINO DO CONTRATO  

 

   NÃO TEM DIREITO: 

 

 Aviso Prévio 
 

 40% DO FGTS 
 

 Seguro Desemprego 

 



            FÓRUM PERNAMBUCANO  

           DA  APRENDIZAGEM   

           PROFISSIONAL             

 

            PARTICIPE! 

 



   SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL 
   DO TRABALHO  EM  PERNAMBUCO         

 

Av. Agamenon Magalhães n. 2000, 1º. andar, sala 110, 

Espinheiro - Recife (PE) 

Fone/Fax: 3427-7907 

 

 

 

Manual da Aprendizagem, disponível em 

www.trabalho.gov.br 
 



            OBRIGADA! 

 

           Simone Brasil 

 

       simone.brasil@mte.gov.br 


