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ESCOLA

O Sindicato dos Empregados no Comércio de Fortaleza e Região Metropolitana,
sintonizado com as transformações ocorridas no mundo do trabalho e as novas
exigências postas às organizações de trabalhadores e trabalhadoras, vem implementando
desde 1989 - ano de criação de sua Secretaria de Formação Sindical - SEC - uma
política de formação para os trabalhadores no comércio e seus dependentes.
Inicialmente, as ações de formação promovidas pelo Sindicato, nas mais diversas áreas,
não apresentavam um eixo profissionalizante claramente delineado. Dessa forma, tais
ações incluíam desde cursos relativos à saúde e segurança no trabalho até cursinhos prévestibular.

A partir de 1995, a Secretaria de Formação Sindical iniciou um processo de mudanças
qualitativas na política de formação da entidade, no sentido de investir em ações
qualificação profissional sintonizadas com as demandas da categoria e com as
mudanças ocorridas no universo do trabalho no âmbito do comércio. Essa mudança
qualitativa foi impulsionada principalmente, pela parceria com outras instituições que
possibilitou, naquele momento, a capacitação de 80 jovens, através de convênio com o
Programa Comunidade Solidária do Governo Federal, bem como a capacitação de 340
trabalhadores em informática através do Plano Estadual de Qualificação - PEQ/CE.

Atualmente, o Sindicato conta com apoio e parceria institucional da Escola de
Formação Integral - organização de ensino e formação vinculada política e tecnicamente
ao sindicato e com personalidade jurídica própria - criada em 1999. De fato, a criação
da escola inaugura uma nova etapa na política de capacitação implementada pelo
sindicato. Com sua criação foi possível a construção da infra-estrutura necessária à
realização das ações de formação dirigidas aos trabalhadores (as) do comércio e o
atendimento de demandas de outros públicos da comunidade. Hoje, a escola dispõe de
quatro salas climatizadas e um laboratório de informática, dotados de equipamentos
adequados às atividades desenvolvidas. Essa estrutura possibilitou a capacitação de
10.116 trabalhadores em curso das áreas de informática no período compreendido entre
1999 e 2006.

Inegavelmente, a maior conquista do Sindicato foi consolidar a formulação de políticas
educacionais que integram a educação básica, a qualificação profissional e a formação
sindical, articulando as experiências desenvolvidas no campo da educação popular e as
formulações elaboradas pela CUT – Central Única dos Trabalhadores, em sua proposta
de formação.

Nesta perspectiva, o Projeto: Informática Aplicada ao Setor do Comércio: tecnologia,
inclusão digital e promoção da cidadania pelo trabalho, se apresenta como ação
integrada à política geral de formação desenvolvida pela entidade, que tem como
pressupostos básicos a democratização das relações sociais e a formação integral do ser
humano para a consolidação da cidadania.

Atualmente o projeto tem preparado por cada período uma meta de 126 trabalhadores e
trabalhadoras e/ou pessoas interessadas em ingressar ou que já atuam no setor do
comércio para o uso adequado das novas tecnologias na área de informática aplicada ao
setor do comércio, atendendo as exigências de modernização dos processos de trabalho
e promovendo sua inclusão digital.

Objetivo:

Contribuir para a capacitação profissional de desempregados (as) atendidos pelo seguro
desemprego, pais de família, jovens em busca de inserção no mercado de trabalho e os
empregados do setor do comércio.

Público Prioritário

1.

Comerciários Sócios do Sindicato

2.

Trabalhadore sem ocupação - 1º Emprego

3.

Trabalhadores sem ocupação – Intermediação de mão-de-obra Sine

Monitoramento e Avaliação do Projeto

O Processo de Monitoramento do Projeto é realizado pela equipe de coordenação da
Escola de Formação Integral dos Comerciários e Diretoria Executiva do Sindicato dos
Empregados no Comércio de Fortaleza.

Os instrumentos utilizados para a realização do processo de acompanhamento e
avaliação foram utilizados de acordo com as necessidades das diferentes etapas de
execução do projeto, a saber:

·

Reuniões sistemáticas

·

Aplicação de formulários

·

Teste de avaliação de conteúdo

·

Reunião com pais

