
DECRETO Nº 27250 
 
de 4 de fevereiro de 2010. 
 
Regulamenta a Lei Municipal nº 6.445, de 27 de 
novembro de 2008, que concede o SELO DE 
EMPRESA PARCEIRA DA FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL, às empresas e instituições de 
educação profissional sediadas no Município. 

 
SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, 

no uso das atribuições que lhe confere o inciso XIV do artigo 63, da Lei Orgânica do 
Município de Guarulhos e considerando o que consta no processo administrativo nº 
54.714/2008; 

 
D E C R E T A: 
 
Art. 1º Ficam estabelecidas, nos termos deste Decreto, as normas e 

diretrizes a serem adotadas para a concessão do SELO DE EMPRESA PARCEIRA DA 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL, de que trata a Lei Municipal nº 6.445, de 27 de novembro 
de 2008. 

 
Art. 2º Poderão participar do processo de seleção para escolha das 

organizações a serem agraciadas, empresas dos setores da indústria, comércio ou 
serviços e instituição de educação profissional, sediadas no Município há pelo menos 03 
(três) anos. 

Parágrafo único. Fica estabelecido que, para a instituição de ensino, o 
título correspondente será ORGANIZAÇÃO PARCEIRA DA FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL. 

 
Art. 3º A Prefeitura de Guarulhos realizará, anualmente, sempre no dia 

24 de abril, evento de premiação a 5 (cinco) empresas do Município, para entrega do 
SELO DE EMPRESA PARCEIRA DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL e a 1 (uma) 
instituição de educação profissional para entrega do título de ORGANIZAÇÃO 
PARCEIRA DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL. 

Parágrafo único. Sempre que a data do dia 24 de abril coincidir com 
final de semana ou feriado, fica estabelecido que o dia para comemoração será o 4º dia 
útil da semana subseqüente à data prevista. 

 
Art. 4º As organizações homenageadas serão escolhidas por uma 

comissão formada por representantes dos seguintes órgãos: 
I - um representante da Secretaria do Trabalho; 
II - um representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico; 
III - um representante da Secretaria de Educação; 
IV - um representante da Câmara Municipal; 
V - um representante do CIESP; 
VI - um representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente; 
VII - um representante da Gerência Regional do Trabalho e Emprego 

de Guarulhos; 
VIII - um representante das entidades certificadoras de aprendizes; e 
 



IX - um representante dos trabalhadores da Comissão Municipal de 
Emprego. 

§ 1º Os membros indicados para comporem a Comissão, serão 
nomeados por Portaria do Prefeito, sem remuneração e sem prejuízo das funções que já 
exercem, pelo período de 12 (doze) meses. 

§ 2º O representante da Secretaria do Trabalho ficará responsável pela 
articulação dos demais membros da Comissão, pelo agendamento das reuniões de 
planejamento e execução das ações necessárias, que garantam o pleno cumprimento da 
Lei Municipal nº 6.445/2008.  

§ 3º As entidades participantes e os Secretários Municipais deverão 
indicar seus representantes para comporem a Comissão de Avaliação, no prazo máximo 
de 30 (trinta) dias a contar da data de publicação do presente Decreto. 

 
Art. 5º Para fins deste Decreto, considera-se instituição de educação 

profissional: 
I - toda e qualquer instituição de ensino profissionalizante, sediada no 

Município, com ou sem fins lucrativos, que ofertem cursos de: 
a) formação inicial de habilitação técnica e tecnológica; e 
b) formação profissional destinados a jovens e adultos. 
 
Art. 6º A Comissão de Avaliação adotará, entre outros, os seguintes 

critérios para identificar as empresas e organizações de ensino do Município, para 
participarem do processo de seleção: 

I - dar plena publicidade, através dos seus instrumentos de 
comunicação, ao dia consagrado à educação profissional em Guarulhos, a fim de permitir 
que o maior número de empresas se apresentem; e 

II - articular com as entidades das classes empresariais do Município, a 
divulgação e promoção do certame junto aos seus associados. 

 
Art. 7º Para fins deste Decreto, são considerados programas de 

formação e qualificação profissional: 
I - todas as ações implementadas por empresas ou organizações, cujo 

objeto de atuação promova o desenvolvimento de habilidades e competências 
profissionais, contribuindo para a inserção de jovens e adultos no mercado de trabalho e 
para a (re)qualificação de trabalhadores frente às inovações tecnológicas do mundo do 
trabalho. 

Parágrafo único. São exemplos das ações mencionadas no inciso I: 
a) Lei de Aprendizagem; 
b) Projovem Urbano e Trabalhador; 
c) Plano Nacional de Qualificação Sócio Profissional - P.N.Q. 

(Ministério do Trabalho e Emprego); 
d) Plano Setorial de Qualificação - Planseq (Ministério do Trabalho e 

Emprego); 
e) Programa Formare (Fundação Iochpe); 
f) Futuro em Nossas Mãos (Instituto Votorantin); e 
g) outros. 
 
Art. 8º A Comissão de Avaliação adotará os critérios de classificação e 

desempate, dando prioridade: 
I - aos programas de estímulo ao primeiro emprego e/ou às pessoas 

com mais de 40 anos de idade; 
II - ao atendimento às pessoas de núcleos familiares de baixa renda; 



III - à maior quantidade de atendidos pelos programas; e 
IV - outros critérios condicionados à conjuntura sócio-econômica. 
Parágrafo único. A Comissão de Avaliação deverá apresentar, no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data de nomeação dos seus representantes: 
a) plano de trabalho definindo os documentos que serão solicitados às 

organizações participantes, metodologia de avaliação dos programas apresentados para 
subsidiar no processo de seleção e definição dos critérios a serem aplicados no caso de 
desempate, além de outros indicadores que forem necessários; e 

b) plano de trabalho detalhando a organização do evento, divulgação e 
publicidade pelos meios de comunicação. 

 
Art. 9º As despesas decorrentes com a execução do presente Decreto, 

correrão por conta de verbas próprias consignadas em orçamento, suplementadas se 
necessário. 

 
Art. 10. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
 

Guarulhos, 4 de fevereiro de 2010 
 
 
 

SEBASTIÃO ALMEIDA 
Prefeito Municipal 

 
 
 

MARIA HELENA GONÇALVES 
Secretária do Trabalho 

 
 
 
Registrado no Departamento de Relações Administrativas - Secretaria do Governo 
Municipal da Prefeitura do Município de Guarulhos e afixado no lugar público de costume 
aos quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e dez. 

 
 
 

ADRIANA GALVÃO FARIAS 
Diretora do Departamento de 

Relações Administrativas 
 
 
 

Publicado no Diário Oficial do Município em 5 de fevereiro de 2010. 
 
 


