


É um plano do governo federal que reúne ações destinadas 

a auxiliar as pessoas inscritas no Cadastro Único na busca 

por autonomia, independência e emancipação, por meio da 

promoção de cidadania e da geração de emprego e renda. O 

Progredir (cidadania.gov.br/progredir) oferece oportunidades 

de qualificação profissional, incentivo ao empreendedorismo e 

acesso ao mundo do trabalho por meio de parcerias com 

entidades públicas e privadas.

A Rede de Parceiros do Desenvolvimento Social foi criada para 

que instituições públicas e privadas ofertem vagas de emprego, 

cursos de qualificação profissional e microcrédito produtivo 

orientado para o público do Cadastro Único.

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL:

Oferta de cursos para pessoas inscritas no 

Cadastro Único, com a finalidade de capacitar, 

estimular e ampliar o acesso ao mundo do 

trabalho.

EMPREENDEDORISMO:

Direcionamento do Público do Cadastro Único 

a bancos parceiros para a possibilidade de 

concessão de microcrédito produtivo orientado. 



INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

Criação gratuita de currículo profissional a ser 

disponibilizado para as empresas parceiras que 

ofertam vagas de emprego no Portal Progredir.

FAÇA PARTE DA REDE DE PARCEIROS 

DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

A Rede de Parceiros foi criada para fortalecer a cooperação 

entre o governo federal e as instituições privadas e públicas. 

Prefeituras, secretarias estaduais e municipais de assistência 

social, empresas, organizações sem fins lucrativos, entidades 

representativas de diversos setores, entre outras, atuam em 

conjunto com o Plano Progredir. Desempenham um papel de 

destaque, pois auxiliam na mobilização de público e de parcerias 

locais e também oferecem vagas de emprego e qualificação 

profissional (inclusive na forma de vagas de estágio, de jovem 

aprendiz ou curso de capacitação para os trabalhadores). O 

objetivo é contribuir para uma vida mais digna, por meio da 

construção da autonomia financeira das famílias cadastradas. 

PASSO A PASSO:

Para fazer parte da Rede de Parceiros do Desenvolvimento 

Social, acesse o Portal cidadania.gov.br/progredir e clique em 

“REDE DE PARCEIROS.” 



SEJA UM PARCEIRO DO PROGREDIR 

Para se cadastrar na Rede de parceiros:

Acesse o Portal Progredir em cidadania.gov.br/progredir; 

Clique em “Rede de Parceiros” e selecione “Setor Público” ou 

“Setor Privado”. Leia as instruções com atenção.

Comece a ofertar oportunidades de emprego e qualificação 

profissional para quem mais precisa!

Informe o público de seu município sobre as ofertas do Progredir.

Além de promover boas práticas de responsabilidade social, 

os Parceiros do Desenvolvimento Social ainda têm outros 

benefícios:

1. Facilidade de acesso à ferramenta gratuita de seleção de

candidatos a emprego por meio dos currículos preenchidos no

Portal Progredir;

2. Reconhecimento como entidade comprometida socialmente,

em razão da contratação de trabalhadores inscritos no

Cadastro Único;

3. Participação em eventos de divulgação promovidos pela Rede

de Parceiros do Desenvolvimento Social/MDS.

4. Levantamento de oportunidades locais e planejamento de

políticas públicas;

5. Contribuição para o desenvolvimento social e produtivo local.
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