
A Secretaria do Trabalho, Emprego, 

Renda e Esporte da Bahia realiza o 

planejamento e a execução das 

políticas públicas de emprego, renda, 

qualificação profissional, esporte, 

economia solidária, cooperativismo e 

de fomento ao artesanato.

PORTFÓLIO DIGITAL 

toque para navegar

https://www.instagram.com/setrebahia/
https://www.facebook.com/setrebahia
https://twitter.com/SetreBahia
https://www.flickr.com/photos/setrebahia/
https://www.youtube.com/SetreBa
http://www.setre.ba.gov.br/
https://goo.gl/maps/yfcJzsvizu3hR2iS8


Encontre a unidade mais perto de você! 

SINEBAHIA 

O serviço aproxima trabalhadores e 

trabalhadoras do mercado de trabalho, 

através da intermediação para o trabalho 

formal, e oferece serviços como: 

habilitação do seguro-desemprego, 

esclarecimentos sobre Carteira de 

Trabalho Digital, assessoria jurídica, 

orientação trabalhista e oferta de cursos 

de capacitação.

toque para navegar

http://www.setre.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=192
https://www.instagram.com/sinebahiaoficial/
https://www.facebook.com/SineBahia
https://twitter.com/SineBahia


QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

A Setre desenvolve programas de formação 
social e profissional, com o intuito de ampliar a 
possibilidade de inserção de baianos e baianas 
no mundo do trabalho.

Qualifica Bahia – É um aliado de trabalhadores e 
trabalhadoras na preparação para as 
oportunidades do mercado formal e uma 
excelente forma de descobrir como empreender 
e montar o próprio negócio. Os cursos de 
formação profissional contemplam 19 áreas e têm 
como público-alvo pessoas a partir dos 18 anos.

Trilha – Excelente oportunidade de crescimento 
pessoal e profissional, o programa atende jovens 
entre 16 e 29 anos, incentivando o 
desenvolvimento da consciência crítica, o 
conhecimento do mundo do trabalho e a 
formação continuada frente às novas tecnologias 
e aos novos desafios do mercado.

Conectar – Oferece cursos na modalidade 
Educação a Distância (EAD), que promovem a 
atualização profissional e a formação em áreas 
de destaque no mercado de trabalho.



CENTROS PÚBLICOS DE 
ECONOMIA SOLIDÁRIA  

Espaços multifuncionais públicos, de 

caráter formativo e cooperativo, que se 

destinam a articular oportunidades de 

fortalecimento, qualificação, capacitação 

e promoção do trabalho coletivo 

baseado na economia solidária.

Localize o Cesol da sua região! 

toque para navegar

http://www.setre.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=218 


CREDIBAHIA 

Oferece aos micro e pequenos 

empreendedores e empreendedoras, 

formais ou informais, financiamento de 

capital de giro e fixo para investirem nos 

próprios negócios. O acesso ao crédito 

acontece de forma ágil, 

desburocratizada e com juros abaixo 

dos praticados no mercado.

Descubra o posto de atendimento mais próximo de você! 

toque para navegar

http://www.setre.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=214 


CONTRATE.BA 

Promove a intermediação de 

profissionais autônomos e autônomas, 

via aplicativo de celular e portal web, 

possibilitando o aumento da renda 

familiar e a oferta de serviços com 

qualidade e preço justo à 

população baiana.

Conheça mais sobre o programa. 

toque para navegar

http://www.contrate.ba.gov.br/


FAZATLETA 

Maior programa estadual de incentivo ao 
desenvolvimento do esporte amador 
olímpico e paralímpico, realizado em 
parceria com a Secretaria da Fazenda, 
que concecede abatimento no ICMS a 
para empresas que apoiam 
financeiramente atletas e projetos 
esportivos baianos, aprovados pela 
Comissão Gerenciadora do Programa.

Conheça o programa!

toque para navegar

http://www.setre.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=247


BOLSA ESPORTE 

Oferece incentivo financeiro e técnico 
para atletas baianos radicados no Estado, 
desde a iniciação até o alto rendimento. 
O apoio é concedido pelo prazo de um 
ano e renovável por igual período. São 
atendidas 37 modalidades olímpicas e 21 
paralímpicas, além de mais 25 
classificadas como modalidades 
reconhecidas e vinculadas.

Conheça o programa!

toque para navegar

http://www.setre.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=247


COORDENAÇÃO DE FOMENTO 
AO ARTESANATO  

Executa ações de preservação, incentivo, 

promoção e divulgação do artesanato 

baiano.  Entre elas estão o Programa de 

Certificação Selo Artesanato da Bahia, a 

emissão da Carteira Nacional do Artesão, 

a realização de feiras e cursos de 

qualificação, o funcionamento de duas 

lojas físicas em Salvador e a manutenção 

de um portal online.

toque para navegar

http://www.artesanatodabahia.com.br
https://www.instagram.com/artesanatodabahiaoficial/
https://www.facebook.com/artesanatodabahiaoficial


AGENDA BAHIA DO 
TRABALHO DECENTE 

 

Promove um conjunto de ações voltadas 

para o enfrentamento das desigualdades 

no mercado do trabalho, o combate à 

precarização das atividades laborais, a 

garantia de direitos e a qualificação das 

relações trabalhistas. Conta com um 

importante aliado, o Fundo de Promoção 

do Trabalho Decente (Funtrad), 

instrumento de captação de recursos 

para o desenvolvimento de projetos, 

selecionados via editais públicos, que 

estejam relacionados a nove eixos 

prioritários.

Veja mais informações.

toque para navegar

http://www.setre.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=194

