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PRÓ-EGRESSO 

 

Programa Estadual de Apoio ao Egresso do Sistema Pe nitenciário  
 

 

O Programa Estadual de Apoio ao Egresso do Sistema Penitenciário – PRÓ-EGRESSO é 

resultado da conjunção de esforços entre a Secretaria da Administração Penitenciária  

(SAP), por meio da Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania (CRSC) e a 

Secretaria do Emprego e Relações de Trabalho  (SERT). 

 

O Programa visa promover a reintegração social dos egressos do sistema prisional, presos 

em unidades de regime semiaberto e apenados com penas restritivas de direito, 

considerando que a qualificação profissional e o trabalho são indispensáveis ao processo de 

reinserção na sociedade, ao acesso à condição de cidadania e a consequente diminuição da 

vulnerabilidade social e do índice de reincidência criminal. 

 

Trata-se de uma parceria onde os egresso são inclusos nos Programas oferecidos pela 

Secretaria de Estado das Relações de Trabalho, com o diferencial que em alguns deles as 

cotas estão pré-definidas. 

 

No Programa Estadual de Qualificação e de Requalificaç ão Profissional (PEQ), os 

egressos atendidos pelas unidades da CRSC e sentenciados que cumprem pena em 

unidades prisionais de regime semiaberto terão cinco mil  vagas  disponíveis só para o ano 

de 2010. 

 

Os cursos a serem aplicados dentro das unidades prisionais de regime semiaberto e 

unidades da CRSC serão focados nas novas exigências do mercado de trabalho e nas 

necessidades de mão-de-obra da região onde os beneficiados residem. Para tanto, a SERT 

já possui mapeamento nesse sentido de todas as regiões do Estado. 
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Assim, tanto os usuários da CRCS, como os presos do semiaberto (que ganharão a 

liberdade em curto espaço de tempo), terão maior chance de ser imediatamente inseridos no 

mercado de trabalho, através dos programas oferecidos pela SERT, como o “Emprega São 

Paulo”, “Time de Emprego”, “Frente de Trabalho”, “Pró-Egresso” e outros. 

 

No caso do Programa “Emprega São Paulo”  esses grupos terão um identificador no site 

chamado Pró-Egresso, onde os egressos e pré egressos são cadastrados de acordo com 

seu perfil profissional e região em que residem, formando um banco de dados que é 

disponibilizado ao empregador. Por sua vez, o empregador possui no site um campo próprio 

para lançar a vaga disponível ao egresso, sendo que o programa faz o cruzamento de dados, 

de acordo com a necessidade do empregador e o perfil do candidato. 

 

O candidato egresso se cadastra no programa através das Centrais de Atendimento ao 

Egresso e Família (CAEFs), Centrais de Penas e Medidas Alternativas (CPMAs) e dos 

Postos de Atendimento aos Trabalhadores (PATs) onde terão atendimento personalizado.  

Já o empregador cadastra sua vaga via internet através do site 

www.empregasaopaulo.sp.gov.br. 

 

O PRÓ-EGRESSO vem ao encontro da demanda mais urgente apresentada pelos egressos, 

que é a empregabilidade. Pensando nesse ponto intrínseco da reintegração, o Governo do 

Estado de São Paulo lançou o Decreto nº 55.126 de 07 de dezembro de 2009, que faculta 

aos administradores dos órgãos do Estado, quando da contratação de empresa para prestar 

serviços, exigir que esta tenha no seu quadro funcional um percentual mínimo de 5 % de 

egressos do sistema prisional para prestação do serviço contratado. Assim, com todos estes 

mecanismos operando, criam-se condições para que os egressos retomem suas vidas com 

dignidade e amplo exercício da cidadania. 
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Além dos serviços já prestados pelas Centrais de Egressos e de Penas, como regularização 

documental, atendimento psicossocial, encaminhamento para a rede social de apoio, 

encaminhamentos para atendimentos de demandas jurídicas e atendimento de demandas 

específicas, também é oferecido através dos PATs, serviços gratuitos em todas as regiões 

do Estado, como busca de vaga no mercado de trabalho, pedido de seguro desemprego, 

emissão de carteira de trabalho, cursos de qualificação, entre outros, além de serem usados 

por empresas para oferta de vagas e seleção de pessoal. 

 

O Pró-Egresso vem impulsionar a reintegração social no Estado de São Paulo criando  

mecanismos que visam combater todas as possibilidades de que os usuários voltem a 

delinquir em decorrência da falta de oportunidades e do preconceito. 

 

 

Informações 

www.sert.sp.gov.br 

www.empregasaopaulo.sp.gov.br 

www.sap.sp.gov.br 

 

Telefones:  

Secretaria do Estado e Relações do Trabalho SERT 

011 

Secretaria de Estado da Administração Penitenciária 

011 32064700  

 

Empresário cadastre sua vaga 

www.empregasaopaulo.sp.gov.br 
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GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO  

JOSÉ SERRA 

 

 

SECRETÁRIO DE ESTADO DAS RELAÇÕES DO TRABALHO 

GUILHERME AFIF DOMINGUES 

 

 

SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA  

LOURIVAL GOMES 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 


