
     
      

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

        

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

        

 

            

            

            

           

Inserido no Portal Emprega São Paulo, o Aprendiz Paulista é um programa do Governo do Estado de São Paulo 

gerenciado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE). 

O Aprendiz Paulista oferece GRATUITAMENTE ao aluno que tem idade de 14 a 24 anos, matriculado em cursos 

técnicos profissionalizantes do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza e residente no Estado de 

São Paulo, a chance de conquistar às vagas de aprendizagem ofertadas por empresas que se cadastram no 

Emprega São Paulo. O Programa age efetivamente junto a população jovem que, devido à falta de experiência, 

sofre mais as conseqüências do desemprego. 

 

Baseia-se na lei 10097 de 19/12/2000, no Decreto do Aprendiz 5598 de 01/12/1005 e Instrução Normativa 75 

de 08/05/2009. 

O Programa Aprendiz 

Paulista facilita a inserção 

de jovens no mercado de 

trabalho 

Os requisitos para participação do 

Programa são: 

➢ Jovens acima de 14 a 24 anos;  
➢ Estar matriculado e com freqüência 

efetiva no ensino técnico profissional 
oferecidos pelas unidades do Centro 
Paula Souza; 

➢ Não possuir vínculo empregatício; 
➢ Disponibilidade para trabalhar 4 horas 

diárias. 
Obs: A idade máxima de 24 anos para participar 

do Programa não se aplica à portadores de 

deficiência física. 

Quais os direitos trabalhistas do 

Aprendiz caso contratado? 

 

❖ Salário mínimo hora;  
❖ Vale transporte;  
❖ 13º salário e férias; 
❖ FGTS;  
❖ Registro em carteira (CLT); 
❖ Demais benefícios deliberadamente 

oferecidos pelo empregador. 
 

 

Como Funciona o contrato do Aprendiz? 

O contrato do aprendiz é um contrato por tempo especial regido pela CLT, por tempo determinado, com 

duração máxima de dois anos sem possibilidade de prorrogação. 

A jornada de trabalho diária do Aprendiz é dividida em atividades práticas teóricas: 4 horas no curso que 

estuda e mais 4 horas na empresa, que somadas completam 8 horas. 

 

 Para participar cadastre-se no site: www.empregasaopaulo.sp.gov.br e clique no link APRENDIZ PAULISTA 

Obs.: Caso não consiga efetuar o cadastro entre em contato com os operadores pelo e-mail 

romerio.anjos@sde.sp.gov.br  

mailto:romerio.anjos@sde.sp.gov.br

