
REDE DE PARCEIROS

TUTORIAL



A Rede de Parceiros do Desenvolvimento Social, 

criada no âmbito do Plano Progredir, tem por objetivo 

proporcionar ao público do Cadastro Único, em parceria 

com instituições públicas e privadas, oportunidades 

de trabalho, qualificação profissional e microcrédito.



1. Quais são as ações e serviços que a Rede de Parceiros do Setor Público pode 
oferecer?
- Mobilização de Participantes;
- Contatar os inscritos no Cadastro Único e incentivar a inscrição no Portal Progredir;
- Divulgar os cursos gratuitos e as vagas de trabalho disponíveis;
- Inserir cursos gratuitos e vagas de trabalho que ofertam diretamente.

2. O que é Mobilização de Público? 
Realizar contato com o público inscrito no Cadastro Único e incentivar a inscrição no Portal 
Progredir. 
Apresentar os cursos de qualificação profissional, as vagas de trabalho e os incentivos ao 
microcrédito disponíveis no portal. 

3. O que é Mobilização de Parceiro? 
Prospectar parceiros para compor a Rede de Parceiros (outros órgãos e entidades públicas, 
instituições privadas ou organizações da sociedade civil), que possam ajudar a ofertar 
oportunidades de trabalho, qualificação profissional e empreendedorismo a quem mais 
precisa.



Para aderir à Rede de Parceiros do Progredir: 

q Acessar a página cidadania.gov.br/progredir

q Em REDE DE PARCEIROS

q Clicar no botão: 

AINDA NÃO É PARCEIRO? FAÇA PARTE 

NOVO CADASTRO

ATENÇÃO! 
Após a solicitação, o cadastro

do parceiro segue para análise do 
Ministério da Cidadania, que 

responde em no máximo 3 dias.
O acesso ao portal só estará 
disponível apenas após essa 

validação do cadastro.



q Ler as informações de COMO PARTICIPAR DA REDE DE PARCEIROS

q Selecionar a opção NOVO CADASTRO ao lado esquerdo da tela

NOVO CADASTRO



q No campo INFORME O SEU E-MAIL, inserir o e-mail que deseja realizar o
cadastro

q Realizar o preenchimento dos campos com e-mail, nome, CPF e a senha de acesso
ao Portal

NOVO CADASTRO



Com a criação do login, a/o representante poderá cadastrar a sua instituição na Rede de 
Parceiros do Desenvolvimento Social. 

q Preencher: CNPJ, Razão social, Nome Fantasia e a área de atuação do parceiro

q Informar que tipos de serviços pretende ofertar no âmbito do Plano Progredir

q Aceitar os termos de adesão à Rede

q Após incluir e confirmar todas as informações, clicar em FINALIZAR INSCRIÇÃO.

CADASTRO DA INSTITUIÇÃO



INCLUSÃO DE VAGAS DE TRABALHO



INCLUSÃO DE VAGAS DE TRABALHO



q O campo BUSCAR CURRÍCULOS dá acesso ao banco de currículos do Portal

q É possível refinar a seleção dos perfis por escolaridade, experiência, localização,

idade e pessoas com deficiência

q As instituições também podem baixar os currículos e registar avaliação

BANCO DE CURRÍCULOS



Nesta área, a instituição pode disponibilizar capacitação no Portal Progredir. Basta

preencher os campos com as informações do curso a ser oferecido ao público do

Cadastro Único e o link de direcionamento para inscrição.

CADASTRAR CURSOS



q Clicar em NOVO CURSO no Menu Lateral para cadastrar uma nova capacitação

q Incluir as especificações do curso a ser ofertado

q Clicar no botão OPÇÕES para acesso as ações de EDITAR, VISUALIZAR, EXCLUIR,

DUPLICAR E VERIFICAR OS INTERESSADOS

CADASTRAR CURSOS



q Ao optar pela oferta de Microcrédito Produtivo Orientado, é possível acessar a 

lista de microempreendedores inscritos no Progredir que desejam o microcrédito

q Em Feedback da Inclusão Financeira as instituições devem preencher o status, 

informando quais e quantas pessoas foram beneficiadas nessa modalidade

INCLUSÃO FINANCEIRA
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