
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO

REGULAMENTO DO FEIRÃO DE EMPREGOS

I – DA REALIZAÇÃO:
Art. 1º A ação Feirão de Empregos é uma iniciativa da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e
Inovação, por meio do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda em parceria com a
Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social – FGTAS / Sistema Nacional de Empregos – SINE. 
a) A data prevista para realização do evento será no dia 15 de abril de 2023 (sábado).
b)  O  local  destinado  para  a  realização  do  evento  será  o  Centro  Administrativo  da  Prefeitura
Municipal de Caxias do Sul e seus entornos, situada à Rua Alfredo Chaves, 1333 Bairro Exposição;
c) O horário de atendimento ao público será das 9:00 horas às 16:00 horas (horário de Brasília).

II – DA JUSTIFICATIVA:
Art. 2º A Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Inovação tem como um dos eixos de atuação
a  Geração de  Trabalho,  Emprego e  Renda.  Neste  eixo  está  inserido  o  Conselho  Municipal  do
Trabalho,  Emprego  e  Renda  –  CMTER.  Esse  conselho  tem  como  objetivo  executar  ações  de
geração de  trabalho  emprego  e  renda,  contemplando metas  dos  Objetivos  de  Desenvolvimento
Sustentável – ODS’s, concomitantemente com o Plano de Governo Municipal. Para o ano de 2023,
os membros do Conselho definiram como prioridade a realização de um Feirão de Empregos. Essa
ação contempla,  principalmente,  dois  objetivos  específicos  do  Plano de Trabalho do Conselho:
reduzir a taxa de desempregos e buscar pró-atividade no relacionamento com setor produtivo local,
identificando necessidades e oportunidades. Para a efetivação dessa ação buscamos a parceria da
Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social – FGTAS / Sistema Nacional de Empregos – SINE,
que é o órgão responsável em atender a política de empregabilidade no município de Caxias do Sul. 

III – DO PÚBLICO:
Art. 3º O Feirão de Empregos é destinado à: 

a) Pessoas maiores de 18 (dezoito) anos, ou,

b) Jovens aprendizes, acima de 14 (quatorze) anos, conforme disponibilidade das vagas.

c) Os candidatos poderão realizar seu cadastro na Agência FGTAS/SINE Caxias do Sul, a qualquer
momento. A Agência está localizada na Rua Bento Gonçalves 1901, Bairro Centro. O horário é das
08:00 às 09:30 e das 13:00 às 14:30 para garantir senha no horário de atendimento ao público que
vai das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 16:00 horas, até a data anterior do Feirão, para agilizar o
atendimento no dia.

Parágrafo único: Caso o candidato não consiga realizar  o  cadastro antecipadamente,  haverá o
atendimento presencial pela equipe da FGTAS/ SINE Caxias do Sul no dia do evento.

V – DA ADESÃO DAS EMPRESAS



Art. 4º As empresas que aderirem ao Feirão de Empregos deverão contatar a FGTAS/SINE por e-
mail  vagascaxias@fgtas.rs.gov.br ou pelo WhatsApp (54) 984081393, solicitando o formulário de
cadastramento de vagas, importante destacar no e-mail VAGA EXCLUSIVA PARA O FEIRÃO. 

a) O período de cadastro das vagas será de 02 de março de 2023 (quinta-feira) à 12 de abril de 2023
(quarta-feira);

b) Poderão se inscrever empresas de todos os portes, inclusive microempreendedores individuais. 

Parágrafo único: Os serviços da FGTAS/ SINE são totalmente gratuitos, tanto para as empresas
ofertantes das vagas quanto para as pessoas que buscam emprego. 

V – DAS VAGAS

Art. 5º Estão previstas no evento a oferta das vagas disponibilizadas pelas empresas parceiras do

Feirão de Empregos:

a) A FGTAS/SINE Caxias do Sul disponibilizará para o Feirão as vagas que estiverem cadastradas

em seu sistema no período de 02 de março à 12 de abril de 2023;

b) As vagas cadastradas pelas empresas no FGTAS/SINE ficarão ocultas para os candidatos até o

dia 14 de abril de 2023;

c) As vagas serão disponibilizadas para consulta, pelos candidatos, no dia 14 de abril às 20:00 horas

no Facebook da FGTAS/SINE (/FgtasSine-Caxias-do-Sul)

d) O candidato poderá acessar o Painel de Vagas antecipadamente no Facebook, verificando:

• A vaga de interesse;

• Se atende os requisitos solicitados;

• No caso de atender aos requisitos, orienta-se ao candidato que anote o código de 07 dígitos

correspondente à vaga de interesse, e leve no dia do evento, para agilizar o atendimento;

• O candidato poderá anotar até 03 códigos para escolher a vaga no dia.

e) No dia do Feirão, 15 de abril de 2023, o Painel de Vagas também estará disponível para consulta

das oportunidades junto à equipe de triagem.

mailto:vagascaxias@fgtas.rs.gov.br


VI – DO ESTANDE 

Art. 6º As empresas que optarem por fazer a entrevista de emprego de candidatos no dia do evento
deverão  entrar  em  contato  com  um  dos  Sindicatos,  relacionado  a  sua  área  de  atuação,  que
representam o Conselho Municipal do Trabalho Emprego e Renda – CMTER.

a) Os Sindicatos que representam o CMTER, são:

• Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Caxias do Sul e Região;
• Sindicato dos Empregados do Comércio de Caxias do Sul - Sindicomerciários;
• Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Caxias do Sul;
• Sindicato dos Trabalhadores no Comércio Hoteleiro, meios de Hospedagem e Gastronomia

em Turismo e Hospitalidade de Caxias do Sul - SINTRAHTUR;
• Sindicato dos Empregados em Entidades Culturais, Recreativas de Assistência Social,  de

Orientação e Formação Profissional – SENALBA;
• Sindicato  dos  Trabalhadores  nas  Indústrias  do  Vestuário  e  Calçado  de  Caxias  do  Sul  e

Região - SINDVEST;
• Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e

Região – SIMECS;
• Sindicato da Indústria da Construção Civil de Caxias do Sul – SINDUSCON;
• Sindicato  do  Comércio  Varejista  de  Gêneros  Alimentícios  de  Caxias  do  Sul  –

SINDIGÊNEROS;
• Sindicato do Comércio Varejista de Caxias do Sul – SINDILOJAS;
• Sindicato das Indústrias de Material Plástico do Nordeste Gaúcho – SIMPLÁS;
• Sindicato Rural de Caxias do Sul – SINDIRURAL.

b) A Secretaria organizadora disponibilizará, na semana do evento, o espaço no mezanino do Centro
Administrativo para a montagem dos estandes, em data a ser informada; 

c) A organização e montagem do estande ficará sob responsabilidade dos sindicatos citados acima, e
dos respectivos responsáveis;

d) Os espaços disponíveis para os estandes serão determinados pela Secretaria do Desenvolvimento
Econômico e Inovação, coordenadora do evento, devendo os sindicatos atentarem as instruções para
montagem e desmontagem dos equipamentos;

e)  Será  de  responsabilidade  dos  Sindicatos  a  organização  da  equipe  de  trabalho  dos  estandes,
identificação e alimentação dos mesmos.

VII – DOS APOIADORES

Art. 7º Em consonância com o Decreto n.º 19.516 de 05 de abril de 2018, o Município poderá
receber apoio ao Feirão de Empregos, considerado como:

a) Apoiador: toda pessoa física ou jurídica que efetue a doação de bens e/ou serviços para o projeto,
objetivando, como contrapartida, a exposição da marca ou produto.



VIII – DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.  8º  Os  casos  eventualmente  omissos  neste  regulamento  serão  resolvidos  pela  Secretaria
coordenadora do evento.

Parágrafo único. As decisões da coordenação não serão passíveis de recurso ou qualquer tipo de
revisão.

Art. 9º  Todas as ações do Feirão de Empregos deverão estar de acordo com este regulamento.

Art. 10º As mídias impressas deverão ter a aprovação do setor de Comunicação da Prefeitura de
Caxias do Sul.

Art. 11º É proibida a exposição política partidária ou uso da imagem para benefício particular, bem
como qualquer apoio de partidos políticos. 

Art.  12º  Dúvidas  quanto  a  este  Regulamento  deverão  ser  elucidadas  junto  à  Secretaria
coordenadora, através do e-mail cmter@caxias.rs.gov.br.

Caxias do Sul, 01 de março de 2023.
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SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO


