Data: 18 de julho 2019
Horário: Das 09h às 17h
Local: Universidade Mackenzie
Rua da Consolação, 930 - Centro/SP.
Realização: Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPED), Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SMDET), por meio do Centro de Apoio ao
Trabalho e Empreendedorismo (CATe) e Subprefeitura da Sé.
Apoio: Universidade Mackenzie
Parceiros: Catho, Siemaco, Selur, Seac, Sindicato dos Comerciários de São Paulo, Nurap,
Sincovaga (programa Coexistir), Fecomerciários, Grupo Mulheres do Brasil, Câmara Paulista
para Inclusão de Pessoas com Deficiência no Mercado de Trabalho Formal, Ministério
Público do Trabalho (MPT), INSS, Consolidar Diversidade nos Negócios, ETIKZ Medicina e
Segurança do Trabalho e Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência (CMPD).

Sobre o Contrata SP – Pessoa com Deficiência
O “Contrata SP – Pessoa com Deficiência” integra o eixo 3 (estímulo a contratação), do
Programa de Inclusão Econômica (PRIEC), lançado pela Prefeitura de São Paulo em setembro
de 2017, com o objetivo de inserir públicos vulneráveis (jovens, mulheres, pessoas em
situação de rua, com deficiência, etc.) no mercado de trabalho e/ou no empreendedorismo.
A parceria entre as secretarias municipais da Pessoa com Deficiência (SMPED) e de
Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SMDET), é realizada para aproximar profissionais
com deficiência ou reabilitados do INSS das oportunidades de emprego existentes na região
onde moram.
Serviços disponibilizados durante o evento:
 Pré-seleção para as vagas de emprego ofertadas por 50 empresas de diferentes
segmentos.
 Emissão de Carteira de trabalho (1ª e 2ª via), para pessoas a partir de 14 anos de
idade.
Documentação necessária:
1ª via: RG, certidão de nascimento ou de casamento original e 01 foto recente 3x4.








2ª via: RG, certidão de nascimento ou de casamento original, 01 foto recente 3x4, a
carteira anterior ou qualquer documento que contenha o número e a série da
carteira de trabalho antiga.
Orientação sobre benefícios previdenciários (INSS).
Orientação sobre elaboração e cadastro de currículos (CATHO).
Inscrição para vagas de estágio, disponíveis na Prefeitura de São Paulo (CIEE).
Inscrição para cursos de qualificação profissional (Ser Especial).
Orientação sobre os serviços da SMPED (CIL, Cultura Inclusiva, etc.).
Orientação e emissão de laudo, para caracterização da deficiência (Consolidar
Diversidade nos Negócios e ETIKZ Medicina e Segurança do Trabalho).

Dados da 7ª edição do Contrata SP – Pessoa com Deficiência
A 7ª edição teve 1.304 inscritos com algum tipo de deficiência (online e presencialmente),
6.520 encaminhamentos e 1.225 vagas de empregos disponíveis em 50 empresas.
Entre os participantes, a maioria (60%) eram homens e 40% eram mulheres.

Fonte: Formulário Google
53% do público presente declararam-se branco, 30% pardo, 10% preto, 4% não declararam
raça/cor e 3% amarela.

Fonte: Formulário Google
42% do público presente informaram ter o ensino médio completo, 21% ensino superior
completo, 13% superior incompleto, 5% Pós-graduação/mestrado, 1% especialização, 2%
ensino técnico, 7% ensino médio incompleto, 4% fundamental completo e 5% fundamental
incompleto.

Fonte: Formulário Google
79% dos participantes moram na Capital, 14% na Grande São Paulo e 7% são de outros
municípios.

Fonte: Formulário Google
A ação contou com a participação de pessoas com deficiência de diferentes regiões da
Cidade, sendo: 31% da zona leste, 27% da zona sul, 13% da zona norte, 13% da zona oeste,
5% na zona central e 11% de outros municípios.

Fonte: Formulário Google
A maioria dos participantes são pessoas com deficiência física (42,2%), seguidos por pessoas
com deficiência auditiva (28%), visual (8,5%), Intelectual (7,3%), Mental/Psicossocial (6,1%),
Reabilitados do INSS (2,9%), visão monocular (3,8%), Transtorno do Espectro Autista (1,1%) e
Surdocegueira (0,1%).

Fonte: Formulário Google
51% dos inscritos já nasceram com a deficiência (congênita), 12% disseram ter adquirido a
deficiência em um acidente de trabalho ou doença ocupacional, 6% acidente de trânsito, 3%
após um processo cirúrgico, 1% violência e 27% não informaram ter adquirido a deficiência
por outros motivos.

Fonte: Formulário Google
95% dos participantes disseram possuir laudo médico e/ou técnico, que comprova a
deficiência e 5% informou que não possui.

Fonte: Formulário Google
Levando em consideração as especificidades, entre os participantes com deficiência física,
2% são usuários de cadeira de rodas comum/manual, 1% cadeira de rodas motorizada, 3%
usuários de prótese e/ou órtese e 4% são usuários de muleta, bengala e/ou andador. 7% das
pessoas com deficiência auditiva fazem leitura labial, 11% são usuárias da Língua Brasileira
de Sinais (LIBRAS) e 7% usam aparelho auditivo e/ou implante coclear. 1% dos inscritos
disseram que fazem uso da Libras tátil, tadoma e/ou fala ampliada. Entre os presentes com
deficiência visual, 1% informou que é usuário de software leitor de tela, 2% utilizam lupa
e/ou fonte ampliada e 1% fazem uso de bengala e/ou cão guia. 48% dos participantes
disseram não fazer uso de tecnologia assistiva e/ou não necessitar de adaptação e 12%
informou fazer uso e/ou precisar de outras adaptações/tecnologia.

Fonte: Formulário Google
A maior parte dos participantes disse ter experiência profissional, sendo: 39,5% na área
administrativa, 10,3% serviços gerais, 6,8% na área industrial, 3,4% saúde, 1,9% educação,
7,7% comércio, 1,3% jurídica, 0,3% já trabalhou na área governamental, 1,7% segurança,
2,7% tecnologia, 3,8% telecomunicações, 3,1% transporte, 11,6% tem experiência em outras
áreas e apenas 5,9% estava em busca do primeiro emprego.

Fonte: Formulário Google
A maior parte do público participante informou ter interesse nas seguintes áreas: 48%
administrativa, 12% serviços gerais, 7% indústria, 3% saúde, 2% educação, 5% comércio, 1%
jurídica, 1% Governo, 1% segurança, 4% tecnologia, 2% telecomunicações, 3% transporte,
11% tem interesse em outras áreas.

Fonte: Formulário Google

99% dos participantes aceitaram compartilhar o currículo com as empresas participantes e
1% optou pelo não compartilhamento.

Fonte: Formulário Google
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Observação:
Os números relacionados às pessoas com deficiência contratadas nesta edição serão
informados posteriormente e levará em consideração, o período de duração do processo
seletivo de cada empresa participante (prazo máximo de 45 dias).
5.925 pessoas com deficiência ou reabilitados do INSS já participaram das edições anteriores
e deste total, 593 (aproximadamente 10% dos inscritos) conseguiram uma oportunidade de
emprego.
Abaixo, informações relacionadas a cada um dos eventos realizados até o momento:
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São Miguel
Paulista/SP)
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Campo
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Funda/SP)
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da Juventude Vila Nova
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Funda - Barra
Funda/SP)
7ª EDIÇÃO
(Universidade
Mackenzie Centro/SP)
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Fonte: SINE/CATe

Fotos da 7ª Edição do Contrata SP – Pessoa com Deficiência, disponíveis no link:
https://photos.app.goo.gl/mm2HA2XemZnXahyPA (Créditos: Fábio Nunes - Secretaria
Municipal da Pessoa com Deficiência).
Matérias relacionadas à 7ª Edição do ContrataSP – Pessoa com Deficiência:
 https://globoplay.globo.com/v/7774634/programa/
 https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/pessoa_com_deficiencia/notici
as/?p=279776
 http://www.siemaco.com.br/acoes/8683-Setima-edicao-do-ContrataSP,-eventodestinado-para-Pessoas-com-Deficiencia,-ocorre-na-proxima-quinta-feira

 https://recordtv.r7.com/jornal-da-record/videos/mutirao-oferece-mais-de-1200vagas-de-emprego-para-pessoas-com-deficiencia-em-sp-18072019
 https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/mackenzie-recebe-7-edicao-docontrata-sp-pessoa-com-deficiencia/
 https://agora.folha.uol.com.br/grana/2019/07/feirao-de-emprego-oferece-600vagas.shtml
 https://noticias.r7.com/economia/evento-hoje-em-sp-oferece-600-vagas-parapessoas-com-deficiencia-18072019
 https://youtu.be/6yUQDlsCQsY
 https://youtu.be/RZiguFiJ-cM
 https://globoplay.globo.com/v/7773801

