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A 7ª edição do curso "Conselheiros Tutelares: importantes atores no combate ao trabalho infantil"
abre as inscrições nesta terça-feira (29). O objetivo do curso é sensibilizar e nivelar o conhecimento
dos participantes sobre questões referentes ao combate à exploração do trabalho infantil.

Inscrições para curso de conselheiros tutelares iniciam nesta terça-feira (29/10/2019) e adesões
vão até o dia 10 de novembro. Objetivo é ampliar conhecimento dos participantes sobre trabalho
infantil.
A 7ª edição do curso "Conselheiros Tutelares: importantes atores no combate ao
trabalho infantil" abre as inscrições nesta terça-feira (29). O objetivo do curso é sensibilizar e nivelar
o conhecimento dos participantes sobre questões referentes ao combate à exploração do trabalho
infantil. Nesta edição, estão sendo ofertadas 600 vagas e a seleção dos participantes será por
ordem de inscrição, considerando a prioridade para conselheiros tutelares. O curso está previsto
para o período de 18 de novembro a 13 de dezembro, com carga horária de 20 horas/aula. Com a
capacitação, os alunos serão capazes de identificar o que é trabalho infantil, reconhecer a idade em
que o trabalho não é permitido, identificar o que é trabalho noturno, perigoso e insalubre, identificar
quais são os trabalhos que compõe a lista TIP (piores formas de trabalho infantil), entre outros
conhecimentos. A metodologia utilizada é a de ensino à distância (EaD), por meio de aulas
interativas que estimulam a participam do aluno e a contextualização teórico-prática. As atividades
serão realizadas no ambiente virtual de aprendizagem (AVA) da Plataforma EaD do Ministério
Público do Trabalho (MPT). As aulas serão acompanhadas de tutoria para dar o suporte aos alunos
no processo de construção do conhecimento, utilizando métodos e recursos disponíveis na
plataforma. Para se inscreverem, os interessados devem acessar o site ead.mpt.mp.br, criar uma
conta no portal EaD do MPT e selecionar o curso "Conselheiros Tutelares VII". Procuradoria-Geral
do Trabalho
(61) 3314-8222
pgt.ascom@mpt.mp.br [Fonte: MPT - Ministério Público do Trabalho - Procuradoria-Geral do
Trabalho - 28/10/2019] Serviço Curso: 7ª Edição - Conselheiros Tutelares: importantes atores
no combate ao trabalho infantil
Inscrições: de 29/10 até 10/11/2019 - Plataforma Ead MPT
Período: de 18/11 até 13/12/2019
Observações:
- As vagas são limitadas
- Curso composto de 20 vídeos de 7 (sete) minutos de duração cada, de modo que a carga horária
não sobrecarrega o público alvo
Matérias relacionadas: (links internos)
» Conselho Tutelar
» Lista TIP (Piores formas de trabalho infantil)
» Trabalho Infantil: Perguntas & respostas
» Trabalho Infantil Notícias relacionadas: (links internos)
» (31/07/2019) TRABALHO INFANTIL - 2021 Declarado Ano Internacional para a Eliminação do
Trabalho Infantil
http://www.crianca.mppr.mp.br
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» (08/07/2019) NOTA PÚBLICA - FNPETI se manifesta contra a declaração do presidente sobre
trabalho infantil
» (12/06/2019) TRABALHO INFANTIL - 12 de Junho: Dia Mundial contra o Trabalho Infantil
» (21/02/2019) TRABALHO INFANTIL - Números caem, porém trabalho infantil ainda é realidade
no país
» (24/04/2018) TRABALHO INFANTIL - INSS deverá reconhecer tempo de trabalho na infância
para a aposentadoria
» (20/06/2016) TRABALHO INFANTIL - OIT defende políticas públicas coerentes
» (13/06/2016) TRABALHO INFANTIL - Paraná reduz ocorrências de trabalho infantil em 30,4%
» (10/06/2016) OPINIÃO - Atenção ao trabalho infantil
» (10/06/2016) TRABALHO INFANTIL - Acabar com o trabalho infantil nas cadeias produtivas é
dever de todos
» (07/06/2016) TRABALHO INFANTIL - Alerta para a prática em cadeias produtivas
» (30/05/2016) TRABALHO INFANTIL - Estatísticas tristes dos últimos oito anos
» (17/03/2016) TRABALHO INFANTIL - Brasil reduz trabalho infantil doméstico em 17,6%, diz
pesquisa
» (03/03/2016) TRABALHO INFANTIL - CNMP apoia projeto de conscientização contra trabalhos
infantil e escravo
» (04/01/2016) TRABALHO INFANTIL - Uma em cada quatro crianças abandona a escola, diz
TST
• Veja mais... Notícias relacionadas: (links externos)
» (31/07/2019) A tradição brasileira de trocar educação por trabalho precoce
» (27/01/2019) Animação e HQs para combater o abuso do trabalho infantil
» (25/07/2019) Acidentes de trabalho estão entre as consequências do trabalho infantil
» (25/07/2019) MPT lança plataforma com informações sobre trabalho infantil
» (25/07/2019) Vivemos tempo de banalização do trabalho infantil, diz procurador
» (18/07/2019) No Brasil, quase 80% das vítimas de trabalho infantil têm mais de 14 anos e
poderiam ser aprendizes, diz representante da OIT
» (17/07/2019) Boa parte do chocolate que você compra começa com trabalho infantil
» (12/07/2019) Fatos sobre o trabalho infantil no Brasil
» (11/07/2019) O que dizem as leis brasileiras e as convenções internacionais sobre trabalho
infantil?
» (09/07/2019) Entidades repudiam defesa do trabalho infantil feita por políticos
» (07/07/2019) Nota conjunta sobre riscos do trabalho infantil
» (27/05/2019) Trabalho infantil ainda é realidade para 998 mil crianças brasileiras
» (06/04/2019) O alto índice de menores no mundo do crime e a criminalização do trabalho
infantil
» (12/06/2018) Entidades lançam campanha no Dia Mundial contra o Trabalho Infantil
» (19/09/2017) 152 mi de crianças foram vítimas de trabalho infantil em 2016
» (02/12/2016) O que é Trabalho Infantil?
» (30/04/2016) Trabalho infantil matou 187 e deixou mais de 20 mil acidentados graves nos
últimos oito anos
• Veja mais... Download: (arquivos PDF)
» 50 Perguntas e Respostas sobre Trabalho Infantil - Fnpeti (2013)
» Caraterização do Trabalho Infantil no Paraná - CEDCA-PR (2017) Referências: (links
externos)
» Conheça as 93 piores formas de trabalho infantil no Brasil
» Como a exploração do trabalho infantil fere os direitos das crianças?
» MPT - Ministério Público do Trabalho
http://www.crianca.mppr.mp.br
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» Plataforma Ead MPT
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