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Olá, essa cartilha é para você que acredita na importância dos
direitos humanos, e de como são essenciais para a formação
cidadã. Conhecer sobre os direitos fundamentais e os
mecanismos de proteção são elementos indispensáveis para
uma educação inclusiva, que nos leva a compreensão de viver
numa sociedade de direitos com diversidade cultural e social. 

 
A presente cartilha foi realizada pelo Projeto de Extensão
Direitos Fundamentais e Trabalho Infantil (PRODFTIN), do
curso de Direito do Centro Universitário de João Pessoa –
UNIPÊ, que tem o objetivo de desenvolver, junto à comunidade
do município de João Pessoa-PB, ações de consciencialização,
debate e esclarecimento dos direitos fundamentais da
infância e juventude, em especial sobre o trabalho infantil e os
direitos do trabalhador jovem. Em virtude da pandemia,
iniciada em março de 2020, o PRODFTIN não pôde mais atuar 
 presencialmente nas escolas, assim produziu cartilhas com
temáticas sobre os direitos fundamentais voltadas para as
escolas públicas e privadas. 

 
Foram cinco cartilhas com temas sobre: educação, trabalho,
saúde, meio ambiente e violência. As cartilhas foram 
 organizadas e produzidas por professores e estudantes ligados
ao PRODFTIN, durante o período do segundo semestre de 2020  e
o primeiro semestre de 2021. A ideia é repassar informações,
com linguagem simples, sobre os direitos fundamentais diante
da pandemia da COVID-19, para promover conhecimento e 
 empoderamento da comunidade, sobre quais são seus direitos e
deveres nesse período difícil. 

APRESENTAÇÃO



A pandemia tem provocado grandes mudanças na vida da população,
gerando incertezas quanto ao futuro, com milhares de mortes de pessoas
contaminadas pelo novo coronavírus, períodos de fechamento e abertura
de escolas e comércio, aumento do desemprego e da violência doméstica,
além de problemas psicológicos.
 
O tema abordado nessa cartilha é o trabalho. A exploração da mão de 
 obra no mercado de trabalho sofre limitações inerentes a proteção da
dignidade do trabalhador, e quando se trata de crianças e adolescentes
as normativas estabelecem proteção integral e especial. Foram
explorados na cartilha as principais normas sobre trabalho infantil, a
proteção dos direitos do trabalhador jovem, o contrato de aprendizagem,
o estágio e como se qualificar para o mercado de trabalho, analisando
direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, situações de
infrações trabalhistas e onde procurar ajuda para combater essas
irregularidades. 

 
Também foram apresentadas algumas questões sobres as alterações do 
 contrato de trabalho durante a pandemia, suas consequências aos direitos
do trabalhador. Por fim, buscamos, de forma resumida, tratar dos 
 principais benefícios previdenciários assegurados ao trabalhador. Sem a 
 pretensão de esgotar o assunto, a proposta apresenta um pouco da 
 legislação, dos órgãos responsáveis e as ações importantes para a defesa
dos direitos fundamentais sociais do trabalhador. 

Esperamos que você aproveite as informações e seja mais um multiplicador
de conhecimento, repassando as dicas valiosas sobre os direitos
fundamentais para sua família e comunidade!

Micheline Maria Machado de Carvalho1 
Ivys Medeiros da Costa2 
Organizadoras 
___________________________ 
1 Mestre em Direitos Humanos pela UFPB; Professora de Direito 
 Constitucional do UNIPÊ, Coordenadora do PRODFTIN. 
2 Doutora e Mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela UFPB; 
 Professora do UNIPE; Professora Colaboradora do PRODFTIN.
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O combate ao trabalho infantil e a 

proteção do trabalhador jovem se

insere numa questão complexa 

associada a fatores diversos como a 

pobreza, a desigualdade e a exclusão 

social existentes no mundo. No entanto,

não está restrito a essas situações 

preponderantes, outras questões, como

os padrões culturais e

comportamentais, elementos subjetivos 

e estruturais de ordem econômica e 

social do país, colaboram com a 

manutenção da exploração da mão-de-

obra infantil.

 

A forte tradição cultural traz 

reforços ideológicos à cultura do 

trabalho precoce como forma de 

ocupação e manutenção de crianças 

e adolescentes longe das ruas, das 

drogas e ociosidade, ao mesmo 

tempo em que contingentes 

significativos trabalham nas ruas, 

em condições penosas, perigosas e 

insalubres.

 

1. INTRODUÇÃO
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No Brasil, a ideologia do trabalho está 

instalada no sentido de dar dignidade ao

indivíduo. Desse modo, o trabalho é visto

como solução para a vida errante. No 

entanto, o trabalho precoce nunca foi 

estágio necessário para uma vida bem- 

sucedida. Ele não qualifica, ao contrário 

retira direitos, mantém um ciclo de 

pobreza, inviabiliza uma infância com 

dignidade e a capacitação educacional e 

profissional dos jovens.

 

Nesta cartilha iremos discorrer sobre 

esse tema, tratando das várias questões 

que envolvem a proteção dos direitos, 

especialmente sobre as consequências

do trabalho infantil e quais os direitos do 

trabalhador jovem, mudanças durante a 

pandemia e como o jovem pode buscar se 

qualificar para melhorar suas chances no 

cada vez mais concorrido mercado de 

trabalho.

 

1. INTRODUÇÃO
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Diante disto, devemos conceituar cada 

um destes termos para então podermos 

limitar a caracterização deles. Para 

tanto, afirmamos que qualquer atividade 

econômica ou de mera sobrevivência, 

tendo cunho lucrativo ou não, sendo 

remunerada ou não, efetuada por 

menores de, regra geral, 16 anos será 

considerado trabalho infantil.

 

Nos dias de hoje, os termos aprendizagem 
profissional e trabalho infantil ainda 
confundem-se, e tal fato é tema de grande 
pesar pois enquanto a aprendizagem 
profissional influencia para o bom 
desenvolvimento humano do jovem, o 
trabalho infantil retira do mesmo todas 
as oportunidades de desenvolver-se de 
modo sadio e produtivo além de 
expressamente proibido por lei.
 

Por outro lado, quando o trabalho é realizado 
na condição de aprendiz, esse é permitido a 
partir dos 14 anos. A aprendizagem 
profissional proporciona aos jovens, na faixa 
etária de idade entre 14 e 24 anos, a 
oportunidade de estudar regularmente ao 
mesmo tempo em que trabalha e recebe 
formação técnico-profissional. Assim é 
possível um jovem aprendiz com 14 anos de 
idade, e esta hipótese por estar dentro das 
regras da aprendizagem não ser um caso de 
trabalho infantIl.
 

2. TRABALHO JOVEM VS. 

TRABALHO INFANTIL
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Ao trabalhar para suprir necessidades, a criança/ 

adolescente carrega sobre si uma grande 

responsabilidade que esta além de sua capacidade, o 

que acaba afastando-lhe do convívio social com 

outras pessoas da mesma faixa etária. Ainda 

devemos mencionar que esta atividade laborativa 

configura-se como uma violação não só física como 

também emocional e, em casos mais extremos, até 

sexual. Tais violações estão diretamente 

relacionadas ao desenvolvimento de doenças

psicológicas. Estes aspectos psicológicos 

conseguem ser ainda mais gravosos quando falamos 

de trabalho relacionados à exploração sexual e 

tráfico de drogas, que é entendido como piores 

formas de trabalho infantil.

 

A proibição do trabalho infantil pela lei se justifica por 
todos os malefícios que essa atividade ocasiona nas vidas 
de crianças e adolescentes. O trabalho precoce influencia 
para que a pobreza familiar torne-se um ciclo vicioso, pois 
ao trabalharem as crianças e adolescentes se afastam da 
escola ou não conseguem concluir os estudos e as que 
conseguem carregam deficiências no aprendizado, o que 
ocasiona a falta de qualificação e capacitação profissional 
no futuro desses jovens. Além de ficarem mais vulneráveis 
a doenças físicas ou psicológicas, acidentes de trabalho 
bem como violência sexual. Esses fatores levam a um 
adulto despreparado para o mercado de trabalho, com 
oportunidades reduzidas e salários mais baixos, o que 
conduz a exposição de seus filhos ao trabalho infantil para 
garantir condições de sobrevivência da família, iniciando- 
se novamente o ciclo de pobreza.
 

2. TRABALHO JOVEM VS. 

TRABALHO INFANTIL
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Então, finalizando a compreensão a cerca do 
trabalho infantil, estudos comprovam que uma 
infância vivida da forma correta estar diretamente 
relacionada a um bom desenvolvimento físico, 
emocional, cognitivo e social das crianças, o que é de 
grande influencia para uma vida adulta saudável. Caso 
contrário, os danos a esta fase de desenvolvimento 
poderá causar impactos irreversíveis.
 

Outrossim a atividade laborativa, na maioria 
das vezes, ocasiona grande impacto físico, o que 
interfere negativamente no crescimento 
esperado e ocasiona lesões ou má formação na 
coluna, a titulo de exemplo podemos citar as 
atividades em que a criança/adolescente é 
responsável por transportar objetos de peso 
significativo ou quando passam grande parte do 
tempo em posições prejudiciais.
 

Além disso, a depender das condições em que são 

realizadas, estas atividades fatigantes podem 

causar em nossas crianças não só um cansaço

físico, como também um distúrbio de sono, 

grande irritabilidade e alergia e até problemas 

respiratórios. Mas, preocupamo-nos ainda mais 

quando o trabalho infantil é realizado em ambiente 

industrial, pois, muitas das vezes, os pequenos 

chegam a ter peso e tamanho adequado para 

dominar a maquina, o que pode acarretar em 

inúmeras mutilações ou ate mesmo o óbito. 

Contudo, este grau de periculosidade se estende ao 

trabalho realizado em área rural e vias

movimentadas.

 

2. TRABALHO JOVEM VS. 

TRABALHO INFANTIL
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Ainda há uma legislação especifica para 
regulamentar a aprendizagem profissional. Dessa 
forma, a Lei de Aprendizagem n° 10.097/2000 
conceitua como jovem aprendiz aquele entre 14 e 
24 anos de idade que estuda em escola regular ou 
que já tenha concluído o ensino médio e que 
trabalhe e receba, simultaneamente, formação na 
profissão em que esta capacitando-se por 
intermédio de uma instituição de ensino técnico 
profissional conveniada com a empresa.
 

A Consolidação das Leis do 

Trabalho admite o trabalho 

técnico ou administrativo 

realizado por menores de 18 

anos desde que não seja em 

condições perigosas ou 

insalubres e devem ser 

realizados fora da área de 

risco à segurança ou saúde.

 

2. TRABALHO JOVEM VS. 

TRABALHO INFANTIL

Ao contrário do trabalho infantil, o trabalho 
feito através do contrato de aprendizagem é 
um direito social que tem o objetivo de 
garantir que os jovens possam se 
profissionalizar e usufruir do direito 
fundamental à educação e ao trabalho, de 
forma digna, com todas proteções e 
garantias asseguradas.
 

9



10

Assim, é possível ver que o jovem aprendiz recebe um conhecimento 

técnico-profissional que o faz destacar-se no mercado de trabalho, 

tal feito não é visto no trabalho infantil. Desse modo, a 

aprendizagem profissional é de grande valia nos aspectos referente 

a educação, desenvolvimento pessoal, profissional e social e traz 

adultos saudáveis de corpo e mente capazes de interromper ou não 

iniciar aquele ciclo de pobreza já mencionado.

 

Concluímos que a aprendizagem 
profissional em nada se 
confunde com o trabalho 
infantil, pois, enquanto esta 
última desvincula a criança de 
um desenvolvimento saudável e 
de um ensino regular, aquela 
exige que o adolescente/jovem 
frequente regularmente 
instituição de ensino, logo, não 
prejudica a educação.
 

2. TRABALHO JOVEM VS. 

TRABALHO INFANTIL



Neste contrato, onde o empregador 

compromete-se a assegurar o jovem 

aprendiz inscrito em programa de 

aprendizagem, formação técnico- 

profissional que seja metódica e que 

corresponda com seu 

desenvolvimento físico, moral e 

psicológico enquanto o aprendiz se 

responsabiliza a executar de forma 

zelosa e diligente as tarefas ligadas à 

esta formação.

 

Este contrato garante 
anotação na Carteira de 
Trabalho e Previdência Social, 
além de salário mínimo/hora, 
décimo terceiro e férias. 
Devendo esta ser compatível 
com o período de férias 
escolares, não sendo 
permitido seu parcelamento e 
demais direitos trabalhistas e 
previdenciários concedidos 
aos demais empregados.
 

O Contrato de Aprendizagem 
apresenta-se como um 
contrato de trabalho especial, 
aos maiores de 14 anos e 
menor de 24 anos. Este será 
acordado formalmente e com 
prazo determinado. Este será 
realizado por acordo escrito e 
formal, com prazo 
determinado, não podendo ser 
superior a dois anos.
 

3. CONTRATO DE 

APRENDIZAGEM
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Trata-se de uma atividade desenvolvida pelo estudante
regularmente matriculado, em um ambiente de trabalho, visando à 
preparação do Estudante para o mercado de trabalho, de modo que o 
proporciona a participação em situações reais de vida e de trabalho, 
contribuindo para a consolidação da sua formação profissional.

Nos termos do Artigo 1º da 
supracitada lei, podem ser 
contratados sob o regime de
contratos de estágio os 
estudantes que estiverem 
regularmente matriculados e 
frequentando aulas, a saber:

- Em instituições de educação 
superior
- De educação profissional
- De ensino médio
- Da educação especial
e dos anos finais do ensino 
fundamental, na modalidade 
profissional da educação
de jovens e adultos (EJA)

É aquele definido como tal no projeto do curso, cuja, carga 

horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma.

É aquele desenvolvido como atividade opcional do estudante, acrescida 

à carga horária regular e obrigatória.

O QUE É ESTÁGIO?

ONDE ESTÁ 

REGULAMENTADO O 

ESTÁGIO?

QUEM PODE SER 

CONTRATADO COMO 

ESTAGIÁRIO?

Na lei n° 11.788 que por sua
vez foi sancionada em 2008, 
também conhecida como Lei 
do estágio, e possui como 
finalidade inserir normas para 
as práticas de estágio, ao
tempo que estabelece quais 
são os direitos e deveres dos
mesmos.

 

ESTÁGIO OBRIGATÓRIO:

 ESTÁGIO NÃO-OBRIGATÓRIO:

4. ESTÁGIO

O estágio poderá ser obrigatório ou não-obrigatório.
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-20 (vinte) horas semanais ou 4 

(quatro) horas diárias: Para 

aqueles estudantes de educação 

especial e dos anos finais do 

ensino fundamental, na 

modalidade profissional de 

educação de jovens e adultos; 

- 6 (seis) horas diárias e 30

(trinta) horas semanais, no caso 

de estudantes do ensino 

superior, da educação 

profissional de nível médio e do 

ensino médio regular.

- 40 (quarenta) horas semanais 

para estágio relativo a cursos 

que alternam teoria e prática, 

nos períodos em que não estão 

programadas aulas presenciais, 

desde que isso esteja previsto no

projeto pedagógico do curso e da 

instituição de ensino.

Tendo em vista que o estágio é 
regido por legislação própria e, 
observados os requisitos legais, não 
tendo vínculo empregatício de 
qualquer natureza, incluindo os 
encargos sociais inerentes à CLT, 
contudo, o estagiário possui alguns 
direitos, a saber:

 
- Recesso de 30 dias à doze meses de 
estágio na mesma empresa ou, o 
proporcional ao período
estagiado, gozadas ou remuneradas; 
- Carga horária reduzida a metade 
em período de avaliação;
- Seguro contra acidentes pessoais;

No estágio poderá ou não receber 
alguma contraprestação, que deverá 
ser acordada entre as partes e 
geralmente trata-se de uma bolsa 
auxílio. A lei determina que no caso 
do estágio não obrigatório é 
compulsória a concessão de bolsa ou 
outra forma de contraprestação que 
venha a ser acordada no termo de 
compromisso do estágio. Assim, 
somente no caso de estágio 
obrigatório é que a concessão de 
bolsa ou outra forma de 
contraprestação é facultativa (art. 
12 da Lei 11.788/2008).

 
- Auxílio-transporte, na hipótese de 
estágio não obrigatório.
- Atividades serem desenvolvidas 
durante o estágio relacionadas ao 
curso do aluno.
- A eventual concessão de benefícios 
adicionais, por
exclusiva liberalidade da Empresa, 
para estágios obrigatórios ou 
facultativos,
tais como alimentação e saúde 
entre outros, ressaltando que não 
caracteriza
vínculo empregatício de qualquer 
natureza.

QUAIS OS DIREITOS 

DOS ESTAGIÁRIOS?

QUAL A CARGA 

HORÁRIA DO 

ESTAGIÁRIO?

4. ESTÁGIO
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Não há definição legal de tempo 

mínimo, podendo assim o termo de 

compromisso ser rescindido a 

qualquer tempo, contudo a duração 

do estágio, na mesma empresa ou 

instituição, não poderá exceder 2 

(dois) anos, exceto quando se tratar 

de estagiário portador de deficiência,

de modo que, finalizando o termo de 

compromisso, e findo o prazo de 

estágio naquele local, desde que 

esteja ainda regularmente 

matriculado o estagiário portador de

deficiência poderá celebrar outro 

termo até o término do curso.

O Termo de Compromisso de 

Estágio, ou simplesmente 

TCE, é o contrato que celebra 

o estágio, que por sua vez 

envolve a instituição de

ensino, o aluno e a parte 

concedente. Ele é composto 

por todas as informações 

pertinentes a atividade,

como valor de bolsa, 

benefícios e carga horária.

QUAL O TEMPO

MÍNIMO E MÁXIMO DE 

DURAÇÃO DO ESTÁGIO?

QUAL DOCUMENTO 

FORMALIZA A 

CONTRATAÇÃO?

TERMO DE COMPROMISSO DE 

ESTÁGIO: 

4. ESTÁGIO
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A pandemia ocasionou diversas 

complicações no mercado de 

trabalho. Entre elas a diminuição 

de vagas de trabalho, como 

também a falta de pessoas 

qualificadas para as vagas 

existentes num mercado que 

buscou se adaptar. 

A falta de qualificação dos 

trabalhadores ocasiona, muitas 

vezes, o não preenchimento das 

vagas ofertadas. Portanto, a 

qualificação do trabalhador jovem 

tem uma importância crucial para 

sua entrada no mercado de 

trabalho. As necessidades criadas 

pelo avanço das tecnologias

fazem com que as empresas, cada 

vez mais, procurem por mão de 

obra qualificada. Com a pandemia 

as dificuldades de acesso a vaga

no mercado de trabalho 

aumentaram, assim, a capacitação 

buscando se profissionalizar é 

essencial para aumentar as 

chances de conseguir trabalho.

Segundo o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística 

(IBGE), no trimestre encerrado 

em janeiro de 2021, no Brasil, 

14,3 milhões de brasileiros 

estavam desempregados. A 

pandemia do novo coronavírus 

contribuiu para muitos 

desempregos. Com o retorno 

das atividades e abertura do 

comércio após flexibilizações 

do sistema de Distanciamento 

Controlado, a busca por 

empregos cresceu ainda mais.

5. E DURANTE A 

PANDEMIA?
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Dados divulgados em relatório de setembro de 2020, 

divulgados em relatório conjunto da Comissão 

Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) e 

da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 

apontam que somente na América Latina e no Caribe, 

aproximadamente 326 mil crianças e adolescentes 

entre cinco e 17 anos devem buscar trabalho como 

resultado da crise econômica e social pós-pandemia. 

A projeção das duas agências da Organização das 

Nações Unidas (ONU) é que mais de 10 milhões de 

famílias retornem à pobreza ou extrema pobreza.

Nesse contexto, a professora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia

Social da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e integrante do Fórum 

Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao 

Trabalhador Adolescente na Paraíba (FEPETI/PB), Maria de Fátima Alberto, 

em fala Para o site A rede peteca - chega de trabalho infantil, declara que, 

mesmo com o nítido aumento, a falta de dados objetivos sobre trabalho 

infantil dificulta muito o trabalho de localização das vítimas.

Maria de Fátima também aponta para a possibilidade de aumento das formas 

de trabalho infantil de difícil identificação, como no tráfico de drogas e 

doméstico. Ambas são piores formas, porque expõem crianças e adolescentes 

a riscos à integridade física e emocional e a outras violações de direitos.

Avalia ainda, “Crianças e adolescentes retiradas do trabalho infantil e que 

faziam atividades no contraturno pelo Serviço de Fortalecimento de Vínculos 

estão expostas novamente ao trabalho infantil e a outras violações de direitos 

com a interrupção das ações”.

A realidade do Brasil não é diferente. A 
insegurança e instabilidade econômica revelada 
pelas taxas de desemprego, redução da renda, 
aumento do trabalho informal e desaceleração da 
produção, aliadas ao desmonte das políticas 
públicas, especialmente de proteção e seguridade 
social são, sem dúvidas, situações que podem 
provocar um aumento significativo do trabalho 
infantil no Brasil.

TRABALHO INFANTIL NA PANDEMIA

5. E DURANTE A 

PANDEMIA?
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A independência financeira é o sonho de muitos jovens. Uma das vantagens é a 

possibilidade de ter o próprio dinheiro e não depender mais dos pais. No 

entanto, a jornada de trabalho pode afastar o profissional de outras 

possibilidades de qualificação, como a faculdade e curso técnico. É importante

ponderar a questão e, caso opte por ingressar imediatamente no mercado de 

trabalho, realize um planejamento financeiro para investir em sua carreira.

Os cursos técnicos são focados em 

funções específicas da profissão. Além

de serem realizados em um período 

menor, cerca de dois anos ou menos , 

possibilitando ao

estudante ser rapidamente inserido no 

mercado de trabalho.

O Pronatec é uma opção de programa do 

Governo que facilita o acesso ao ensino 

técnico de forma gratuita. Também é 

possível conseguir bolsas de estudo para

curso técnico e ter desconto nas 

mensalidades até a sua formação.

. Inscrição Pronatec 2020 → Passo a

passo de como se inscrever 

online: 

https://www.inscricao2020.com.br/pron 

atec-como-se-inscrever/

Para ingressar no curso 

tecnólogo o indivíduo terá 

que ter a conclusão do 

ensino médio, o curso tem 

disciplinas teóricas e 

práticas e atividades em 

laboratório, exige também 

a apresentação de TCC, 

trabalho de conclusão de 

curso.

1. FAZER UM CURSO TÉCNICO

3. INGRESSAR EM CURSO 

TECNÓLOGO

2. INGRESSAR NO ENSINO 

SUPERIOR

Uma opção mais prolongada a 

faculdade requer mais empenho e 

dedicação do jovem. Sendo o 

primeiro passo na construção de 

uma carreira sólida, com 

duração de 4 a 6 anos, 

dependendo do curso 

SÃO INÚMERAS AS QUALIFICAÇÕES POSSÍVEIS APÓS O ENSINO MÉDIO DE CURSOS 
TÉCNICOS A ENSINO SUPERIOR. VEJAMOS ALGUMAS QUALIFICAÇÕES QUE PODEM INICIAR 
PARA ESTAR AINDA MAIS APTO PARA O MERCADO:

“TERMINEI O ENSINO MÉDIO E NÃO SEI O QUE FAZER 
AGORA”
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A estabilidade financeira e os 

benefícios trabalhistas são motivos 

que levam as pessoas a optarem

pela carreira pública. Há opções de 

concursos públicos para ensino 

médio em diferentes áreas e

funções.

3. FAZER UM INTERCÂMBIO

Possibilita experiências 

pessoais, culturais e bagagem 

para a vida profissional, assim 

como aprendizagem de novas 

línguas.

Existem opções de intercâmbio 

conciliado com trabalho, 

pagando sua viagem e estadia ao 

exterior.

4. PRESTAR CONCURSO PÚBLICO

Ser voluntário traz impactos 

positivos para a carreira, além da 

oportunidade de crescimento 

pessoal que a experiência 

possibilita. O trabalho voluntário 

pode ser realizado em diferentes 

instituições. 

É importante optar por aquela

mais adequada ao seu perfil. Com 

o voluntariado também é 

possível atuar em uma área que 

você tenha interesse em

conhecer. Para isso, procure por 

ONGs e se ofereça para trabalhar 

como voluntário.

5. Voluntariado

6. QUALIFICAÇÃO
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 Ensino superior por intercâmbio através da nota do 

ENEM : 

https://www.educamaisbrasil.com.br/educacao/enem/ 

enem-portugal-2020-ja-sao-48-instituicoes- 

portuguesas-que-aceitam-as-notas-do-exame 

Para te ajudar a entender cada tópico e decidir o que 

escolher assista ao vídeo de 4 min de uma matéria no 

site Estudar Fora :

https://www.estudarfora.org.br/video-me-formei-e- 

agora/ 

Quer saber mais ? 

O site Educa Mais Brasil pode te ajudar nas suas buscas 

por opões de cursos :

 
https://www.educamaisbrasil.com.br/cursos-tecnicos 

Confira as opções de cursos técnicos Gratuitos :

https://cursosgratuitospro.com.br/? 

gclid=CjwKCAiAnvj9BRA4EiwAuUMDf2nYvSErpz9IW- 

pj6CljXdqv0- 

KIJCf1KyUkDogPANEhHYeMvmWlSBoCzXkQAvD_BwE

6. QUALIFICAÇÃO
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Tratam-se dos direitos e proteção do Indivíduo frente à atuação do 
Estado, estão previstos na Constituição Federal de 1988, são direitos 
GARANTIDOS ao ser humano, haja vista a natureza de direitos 
protetivos, portanto, possuem o escopo de garantir o mínimo e 
necessário para existência da vida humana, a saber:

Esses se referem à educação, 

saúde, trabalho, previdência 

social, lazer, segurança, 

proteção à maternidade e à 

infância e assistência aos 

desamparados. Destaca-se que 

sua finalidade gira em torno da 

melhoria das condições de vida 

dos menos favorecidos, 

concretizando assim, a 

igualdade social. Possuem 

previsão a partir do Art.6º do 

texto constitucional;

São os direitos ligados ao conceito 

de pessoa humana e à sua 

personalidade, tais como à vida, à 

igualdade, à dignidade, à 

segurança, à honra, à liberdade e 

à propriedade. Estão previstos no 

artigo 5º e seus incisos ;

7. DIREITOS E GARANTIAS 

FUNDAMENTAIS NA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Possui previsão a partir do Art.12

ao Art.13 e por nacionalidade, 

entende-se que é o vínculo jurídico 

político que liga um indivíduo a 

determinado Estado, fazendo

com que este indivíduo se torne um 

componente do povo, capacitando- 

o a exigir sua proteção e em contra 

partida, o Estado sujeita-o a 

cumprir deveres impostos a todos;

DIREITOS DA 

NACIONALIDADE

DIREITOS INDIVIDUAIS E 

COLETIVOS

DIREITOS SOCIAIS
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São direitos sociais fundamentais 

protetivos dos trabalhadores em suas 

relações individuais de trabalho. Os 

titulares desses direitos são os 

trabalhadores subordinados, 

assalariados e que prestam 

pessoalmente serviços de caráter 

permanente, se aplicam igualmente

aos trabalhadores urbanos e os rurais. 

Estão previstos no artigo 7º da 

Constituição Federal. Esse conjunto de 

direitos são divididos em regras de 

proteção aos trabalhadores, de 

remuneração e vantagens, jornada de 

trabalho e benefícios. São garantias 

constitucionais essenciais para a 

proteção da dignidade do trabalhador. 

São aqueles que permitem ao 

indivíduo, exercer sua cidadania, 

participando de forma ativa da vida 

pública do país, entre eles os 

direitos de votar e ser votado. Estão 

elencados no artigo 14 do texto 

constitucional;

7. DIREITOS E GARANTIAS 

FUNDAMENTAIS NA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

DIREITOS POLÍTICOS

DIREITOS FUNDAMENTAIS 

SOCIAIS TRABALHISTAS
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A pandemia do COVID-19 alterou a 

forma de trabalho de muitos 

empregados ao redor do mundo 

inteiro. Houve diversas demissões, 

reduções de salários, 

remanejamento de cargos, entre 

outras situações, porém muitos 

indivíduos começaram a trabalhar 

através do sistema de

teletrabalho, ou seja, o trabalho 

dentro de casa. O teletrabalho se 

diferencia do trabalho normal 

pela não necessidade de presença 

física nos locais de trabalho, sendo 

a moradia do empregado o novo 

local de trabalho.

ALTERAÇÕES DO TRABALHO DURANTE A 

PANDEMIA

8. CURIOSIDADES
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Algumas outras mudanças notáveis foram a 

criação de diversas medidas provisórias 

legislando acerca das mudanças trabalhistas no 

período da pandemia. A Medida Provisória

1.045 de 27 de abril de 2021, por exemplo, trata 

do novo programa emergencial do emprego e

da renda, e ainda sobre as medidas para o 

enfrentamento da pandemia no âmbito das

relações de trabalho. A MP 1.045 tem como 

objetivo: 

• Preservar o emprego e a renda;

 • Garantir a continuidade das atividades 

laborais e empresarias; e

 • Reduzir o impacto social decorrente das 

consequências da emergência da saúde pública 

de importância internacional decorrente do 

coronavírus. 

A MP também prevê a redução dos salários e 

das jornadas de trabalho que pode ser 

acordada entre os empregadores e seus 

empregados de forma setorial por até 120 

dias, e o benefício emergencial de manutenção 

do emprego e da renda nas hipóteses de: • 

Suspensão temporária do contrato de

trabalho • Redução proporcional de jornada de 

trabalho e de salário. 

MUDANÇAS NO CONTRATO DE TRABALHO 

REDUÇÃO DE SALÁRIOS E JORNADA DE 
TRABALHO

8. CURIOSIDADES
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O auxílio emergencial é um benefício financeiro 

concedido pelo Governo Federal aos trabalhadores 

informais, microempreendedores individuais (MEI), 

autônomos e desempregados, ou seja, os que não 

possuem registro na carteira de trabalho. É um 

benefício mensal que visa garantir uma renda mínima 

para os brasileiros em situação de vulnerabilidade em

decorrência da pandemia da COVID-19. A concessão 

desse benefício atende um Dever do Estado de 

promover condições mínimas de dignidade para o 

trabalhador após os impactos econômicos e sociais da

pandemia.

Em 2021 o auxílio está limitado a uma 

pessoa por família, restrito a ajudar 

informais desempregados, chamado de 

nova rodada do auxílio de família de 

categoria 'unipessoal' .

Essa nova rodada do auxílio emergencial 

não permitirá a inscrição de novos, 

apenas os antigos que já estavam 

cadastrados no auxílio que poderão ter 

acesso a este reingresso.

AUXÍLIO EMERGENCIAL
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Se um indivíduo trabalhar durante a vida inteira 

sem a carteira assinada, ele não terá direito à 

aposentadoria, férias, as verbas rescisórias,

horas extras e nem ao seguro desemprego, caso 

perca seu posto de trabalho. São muitos

prejuízos acarretados ao trabalhador.

 O trabalhador deve buscar ajuda dos órgãos de 

proteção para denunciar as irregularidades ou 

procurar um advogado que possa lhe

representar. 

Assim, além de fazer uma reclamação trabalhista 

na Justiça do Trabalho, pode fazer denúncias, é 

sem a identificação de quem denuncia, ao 

Ministério Público do Trabalho, às Delegacias 

Regionais do Trabalho e também diretamente 

pela internet, pela Secretaria do Trabalho do 

Ministério da Economia. Com a denúncia ou 

reclamação trabalhista, o empregador poderá 

ser obrigado a registrar a carteira de trabalho e 

pagar todos os direitos que foram negados ao 

trabalhador.

Uma das irregularidades 
mais danosas ao
trabalhador é a falta de 
registro na carteira de 
trabalho, ou seja, a não 
legitimação de seu
trabalho e seu empregador 
se eximindo de cumprir com 
as obrigações trabalhistas. 
Se o funcionário não for
uma pessoa jurídica, o 
trabalhador deve ser 
regularizado e ter a garantia 
de recebimento de todos os 
seus direitos trabalhistas, 
pois a longo prazo esse 
tipo de infração acarreta 
um dano enorme para o 
empregado.

As infrações trabalhistas ocorrem 

de forma muito expressiva no dia a 

dia de diversos empregados. São 

inúmeras as denúncias registradas 

e, muitas vezes, não são 

solucionadas da forma que 

deveriam. As infrações mais 

comuns são: o atraso nas férias, a 

falta de registro na carteira de 

trabalho, o não pagamento de 

verbas rescisórias, o não 

recolhimento do INSS, as fraudes e 

os danos morais cometidos contra 

o empregado, a insalubridade e 

periculosidade do local de 

trabalho, o não pagamento do 

salário, a exploração do trabalho 

infantil, entre outros.

9. IRREGULARIDADES: 

ONDE PROCURAR AJUDA?
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A solução para essas 
problemáticas é a busca por ajuda
profissional. A denúncia das 
infrações trabalhistas pode ser 
feita pela internet, no Ministério 
Público do Trabalho, via telefone 
e na presença de um auditor- 
fiscal do trabalho durante um 
plantão fiscal. A denúncia por 
internet é nova e foi implantada 
devido a pandemia do COVID-19, 
sendo realizada através da 
Secretaria do Trabalho do 
Ministério da Economia em seu 
website, no Canal Digital de 
Denúncias Trabalhistas 
(www.gov.br/pt- 
br/servicos/realizar-denuncia- 
trabalhista). 
O canal mais comum de denúncias, 
entretanto, é através do 
Ministério Público do Trabalho 
onde o indivíduo pode realizar sua 
denúncia através de um 
formulário no site oficial 
(https://mpt.mp.br/pgt/servicos/se 
rvico-denuncie) 
ou comparecer pessoalmente 
para a realização de denúncia com 
a certeza que seus dados estarão 
protegidos e em sigilo caso 
alguma fiscalização aconteça.

Outra irregularidade extremamente 

comum é a exploração do trabalho 

infantil, tópico que já foi citado 

anteriormente nesta cartilha. Além 

dos danos aparentes ao 

aprendizado, crescimento e da 

exposição da criança ao risco de vida, 

ela se torna vulnerável a danos em 

diversos quesitos como esforços 

físicos exagerados, passível a 

exploração sexual, acidentes com 

máquinas ou animais, a presença de 

violência que ela pode sofrer, entre 

outros.

9. ONDE PROCURA AJUDA 

E IRREGULARIDADES
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Existem também diversos números

que podem ser discados para a 

denúncia de trabalho infantil, por 

exemplo, que são o Disque 100 

(violação de direitos humanos de 

forma generalizada) e o Disque 158 

(Central Alô Trabalho), que serve para 

entrar em contato com a Secretaria Do 

Trabalho e tirar suas dúvidas acerca

de seus direitos trabalhistas ou

realizar uma denúncia sobre infrações 

trabalhistas. O horário de 

funcionamento é das 7h às 19h.

É de extrema importância a 
necessidade de sanar essas 
irregularidades e que todos 
os empregados tenham 
acesso a ajuda apropriada, 
seja através dos órgãos de 
reclamação ou através de 
uma reclamação trabalhista 
com um advogado ou 
defensor público 
especializado. Sendo assim,
após o recebimento de uma 
denúncia, é dever do 
Ministério Público do 
Trabalho realizar a 
fiscalização dos locais de 
emprego para garantir que 
tudo esteja conforme a lei e, 
caso não esteja, tomar as 
devidas providências legais.

9. ONDE PROCURA AJUDA 

E IRREGULARIDADES
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10. DIREITOS DO TRABALHADOR 

E A SEGURIDADE SOCIAL

A Previdência Social, juntamente com a 

Saúde, e a Assistência Social, são os três 

pilares da Seguridade Social  que é uma 

política pública que tem como objetivo 

garantir a prestação de benefícios e serviços 

de proteção social pelo Estado e a proteção 

da cidadania.

A saúde é garantida pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS), a assistência Social é 

administrada pelo Conselho Nacional de 

Assistência Social, ambos não necessitam de 

contribuição. Já a Previdência funciona como 

um seguro social, para aqueles que 

contribuíram, tendo como objetivo garantir 

uma renda ao segurado, em forma de 

benefícios.

Os Benefícios são pagos pelo Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, 

para os trabalhadores segurados que 

cumprem os requisitos da

Previdência Social. Veja a seguir

quais os tipos de benefícios que os 

novos segurados têm de acordo já

com a Reforma da Previdência (EC 

103/2019).

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

O QUE É A PREVIDÊNCIA SOCIAL?
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São comuns os documentos a todos os 
solicitantes: RG ou CNH, e CPF, a 
Carteira de Trabalho, o Requerimento
do seguro-desemprego ou 
comunicação de dispensa, ambos 
cedidos pela empresa em que ocorreu
a demissão, o Termo de Rescisão do 
contrato de trabalho, a inscrição no 
PIS/PASEP, e o extrato ou 
comprovante de levantamento do
FGTS.

Trabalhador formal e o empregado 

doméstico demitidos sem justa 

causa, o trabalhador com 

contrato de trabalho suspenso 

pela participação em curso ou 

programa de qualificação 

profissional oferecido pelo 

empregador, o pescador artesanal 

durante o período de defeso e o 

trabalhador resgatado da 

condição análoga à escravidão.

DOCUMENTAÇÃO 
NECESSÁRIAÉ O BENEFÍCIO PAGO 

TEMPORARIAMENTE AOS 

TRABALHADORES PARA 

AJUDA-LOS FINANCEIRAMENTE.

QUEM TEM DIREITO?

COMO SOLICITAR?

Deve ser feito um agendamento, 

por telefone (135) ou pelo site do 

Meu INSS.

10. DIREITOS DO TRABALHADOR 

E A SEGURIDADE SOCIAL

SEGURO DESEMPREGO
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PROFESSORES:

É O BENEFÍCIO QUE VISA GARANTIR 

PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA À 

VELHICE.

Documento de identificação com 
foto (RG, CNH, etc), CPF, Carteira de 
Trabalho, carnês de contribuição e 
quaisquer outros documentos que 
comprovem pagamento ao INSS.

Os trabalhadores que atingirem 

a idade mínima, juntamente com 

o tempo de contribuição (que é 

o tempo em que o trabalhador 

contribui com uma porcentagem 

de seu salário ao INSS, que vai do 

início até o desligamento da 

atividade):

Pode ser solicitado pelo site 

e aplicativo Meu INSS, ou 

pelo telefone 135. A central

funciona de segunda a sábado, 

das 7h às 22h, horário de 

Brasília. 

DOCUMENTAÇÃO 
NECESSÁRIA

QUEM TEM DIREITO?

COMO SOLICITAR?

10. DIREITOS DO TRABALHADOR 

E A SEGURIDADE SOCIAL

APOSENTADORIA POR IDADE URBANA
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Autodeclaração homologada no 
programa nacional de assistência 
técnica e extensão rural na 
agricultura familiar e na reforma 
agrária (pronater),
requerimento assinado, formulário 
para trabalhador rural, formulário 
para pescador artesanal, documento 
de identificação e CPF do procurador 
ou representante, documentos 
pessoais do solicitante, carteira de 
trabalho e previdência social, 
certidão de tempo de contribuição, 
carnês, formulários de atividade 
especial, documentação rural, outros 
documentos não relacionados e que
o cidadão queira adicionar.

É O BENEFÍCIO QUE VISA GARANTIR 

PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA À 

VELHICE DO TRABALHADOR RURAL.

QUEM TEM DIREITO?

COMO SOLICITAR?

Os trabalhadores que atingirem a 

idade mínima, juntamente com o 

tempo de contribuição:

10. DIREITOS DO TRABALHADOR 

E A SEGURIDADE SOCIAL

Deve ser feito um 

agendamento, por telefone 

(135) ou pelo site do Meu INSS.

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL

DOCUMENTAÇÃO 
NECESSÁRIA
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São necessários os documentos que 
comprovem o tempo da atividade 
urbana (vide aposentadoria por 
idade urbana), juntamente com os 
documentos que comprovem o 
tempo da atividade rural (vide 
aposentadoria por idade rural)

Os trabalhadores que atingirem a 

idade mínima, juntamente com o 

tempo de contribuição:

É o benefício que visa garantir 

proteção previdenciária à velhice, 

em que é possível somar o tempo em 

atividade urbana e o tempo rural.

Deve ser feito um agendamento, 

por telefone (135) ou pelo site do 

Meu INSS.

APOSENTADORIA POR IDADE MISTA

DOCUMENTAÇÃO 
NECESSÁRIA

10. DIREITOS DO TRABALHADOR 

E A SEGURIDADE SOCIAL

QUEM TEM DIREITO?
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RG, CPF, Carteira de Trabalho, 
carnês de contribuição e quaisquer 
outros documentos que 
comprovem pagamento ao INSS.

Reúna toda a documentação 
necessária sobre o seu problema de 
saúde como exames, laudos, 
atestado médico com a CID da 
doença (Classificação Estatística 
Internacional de Doenças e 
Problemas Relacionados com a 
Saúde).

QUEM TEM DIREITO?

DOCUMENTAÇÃO 

NECESSÁRIA

É preciso estar na qualidade de 

segurado quando acometido 

pela incapacidade para o 

trabalho, e estar dentro 

período de carência (há isenção 

para acidente de qualquer 

natureza, doenças graves, 

contagiosas ou incuráveis), que 

é de 12 contribuições mensais, e 

ter sua incapacidade 

comprovadas pela perícia 

médica do INSS.

Deve ser feito um agendamento, 

por telefone (135) ou pelo site do 

Meu INSS.

É O BENEFÍCIO CONCEDIDO EM 

DECORRÊNCIA DA

INCAPACIDADE PERMANENTE 

(DOENÇAS OU SEQUELAS DE UM 

ACIDENTE) DA PESSOA PARA O 

TRABALHO.

10. DIREITOS DO TRABALHADOR 

E A SEGURIDADE SOCIAL

APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE 

PERMANENTE

COMO SOLICITAR?
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É O BENEFÍCIO CONCEDIDO PARA 

AQUELES QUE POSSUEM DEFICIÊNCIA 

FÍSICA, MENTAL, INTELECTUAL OU 

SENSORIAL.

QUEM TEM DIREITO?

Deve ser feito um 

agendamento, por telefone 

(135) ou pelo site do Meu 

INSS.

10. DIREITOS DO TRABALHADOR 

E A SEGURIDADE SOCIAL

Carteira de trabalho, 
contratos de Serviço, 
contracheques, atestados 
e laudos médicos.

Nesse tipo de aposentadoria 

temos dois casos, aposentadoria

por idade:

E por contribuição, que varia de 

acordo com o grau de deficiência, 

comprovado por perícia médica:

APOSENTADORIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

DOCUMENTAÇÃO 
NECESSÁRIA

COMO SOLICITAR?
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Documento de identificação com 
foto e CPF, certidão de óbito e 
documento de identificação do 
falecido, carteira de trabalho. 
Para o dependente que irá 
solicitar o benefício, levar 
documentação específica como 
certidão de casamento, de 
nascimento, entre outros. Hoje, é 
possível comprovar a união por 
meio de de testemunhas.

O cônjuge, a companheira, o 

companheiro, os pais e o filho (ou 

irmão) não emancipado, de 

qualquer condição, menor de 21 

(vinte e um) anos ou inválido ou 

que tenha deficiência intelectual 

ou mental ou deficiência grave, os 

pais.

Deve ser feito um agendamento, 

por telefone (135) ou pelo site do 

Meu INSS.

É O BENEFÍCIO CONCEDIDO PARA 

AQUELES QUE

SÃO DEPENDENTES DO SEGURADO 

QUE VEIO A FALECER OU EM CASO DE 

MORTE PRESUMIDA.

DOCUMENTAÇÃO 
NECESSÁRIA

10. DIREITOS DO TRABALHADOR 

E A SEGURIDADE SOCIAL

PENSÃO POR MORTE
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O empregado (urbano, rural e 

doméstico), o trabalhador avulso e

o segurado especial. Que na 

qualidade de segurado tenha 

sofrido um acidente de qualquer 

natureza, havendo a redução 

parcial ou definitiva da

capacidade para o trabalho 

habitual.

RG e CPF, Laudos médicos sobre o 
acidente sofrido e acerca do 
tratamento como receituários, 
atestados, exames, relatórios 
Etc. E a carteira de Trabalho.

COMO SOLICITAR?

É O BENEFÍCIO DE CUNHO 

INDENIZATÓRIO, CONCEDIDO AO 

SEGURADO QUE SOFRER ACIDENTE DE 

TRABALHO DE QUALQUER NATUREZA.

Deve ser feito um agendamento, 

por telefone (135) ou pelo site do 

Meu INSS.

DOCUMENTAÇÃO 
NECESSÁRIA

QUEM TEM DIREITO?

10. DIREITOS DO TRABALHADOR 

E A SEGURIDADE SOCIAL

36

AUXÍLIO-ACIDENTE



Documento de identificação 
oficial com foto da pessoa que 
está requerendo o benefício e o 
número do CPF, documento de 
identificação oficial com foto do 
segurado preso, declaração feita 
pela autoridade carcerária 
apresentando a data da prisão e o 
regime carcerário, dependendo o 
caso, a documentação dos 
dependentes.

Os Cônjuges e companheiros, 

dependentes com menos de 21 

anos, ou que tenha alguma 

invalidez ou deficiência, pais ou 

irmãos, comprovada a 

dependência econômica.

É O BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS 

DEPENDENTES DO SEGURADO DO 

INSS DE BAIXA RENDA QUE ESTEJA 

PRESO EM REGIME FECHADO.

AUXÍLIO-RECLUSÃO

10. DIREITOS DO TRABALHADOR 

E A SEGURIDADE SOCIAL

Deve ser feito um agendamento, 

por telefone (135) ou pelo site do 

Meu INSS.

COMO SOLICITAR?

DOCUMENTAÇÃO 
NECESSÁRIA
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RG e CPF, carteira de trabalho, laudos 
médicos e receituários, comprovante 
de endereço, comprovante do 
agendamento da perícia, 
comunicado de Acidente de
Trabalho, CAT (Caso se tratar de 
acidente do trabalho ou doença 
ocupacional), declaração de último 
dia trabalhado – DUT (para
segurados empregados)

É preciso estar qualidade de 

segurado quando acometido 

pela incapacidade temporária 

para o trabalho, estar dentro 

período de carência, que é de 12 

contribuições mensais, e 

comprovar os problemas de 

saúde por laudos, consultas, 

dados médicos.

É O BENEFÍCIO CONCEDIDO EM 

DECORRÊNCIA DA

INCAPACIDADE TEMPORÁRIA 

(DOENÇAS OU SEQUELAS DE UM 

ACIDENTE) DA PESSOA PARA O 

TRABALHO.

10. DIREITOS DO TRABALHADOR 

E A SEGURIDADE SOCIAL

COMO SOLICITAR?

Deve ser feito um agendamento, 

por telefone (135) ou pelo site do 

Meu INSS.

AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA

DOCUMENTAÇÃO 
NECESSÁRIA
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RG e CPF, carteira de trabalho, carnês 
e outros comprovantes de 
contribuição. Para desempregadas é 
necessário a certidão de nascimento 
do dependente. Para quem se afastar 
do trabalho 28 dias antes do parto, 
necessário o atestado médico. Para a 
guarda e adoção termo da guarda 
especificando que ela é para adoção e 
nova certidão de nascimento
expedida após decisão judicial

DOCUMENTAÇÃO 
NECESSÁRIA

É O BENEFÍCIO CONCEDIDO PELO 

NASCIMENTO

DE FILHO, ABORTO NÃO CRIMINOSO, 

ADOÇÃO OU GUARDA JUDICIAL PARA

FINS DE ADOÇÃO

DE CRIANÇA COM ATÉ 8 ANOS DE 

IDADE.

COMO SOLICITAR?

Ser contribuinte Individual, 

facultativo ou segurado 

Especial (com carência de 10 

meses), já o segurado 

empregado, empregado 

doméstico, trabalhador avulso, 

são isentos do período de 

carência.

Deve ser feito um agendamento, 

por telefone (135) ou pelo site do 

Meu INSS.

10. DIREITOS DO TRABALHADOR 

E A SEGURIDADE SOCIAL

SALÁRIO-MATERNIDADE
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