INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O
PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL GRATUITA VIA RAPIDA COM POSSIBILIDADE DE RECEBER BOLSA
AUXILIO
A Prefeitura de Saltinho compartilha a oportunidade para realização de cursos pelo programa “Via
Rápida” com a possibilidade de os alunos matriculados receberem uma bolsa auxílio de R$210,00. Este é um
programa do Governo do Estado de São Paulo, coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
que oferece cursos básicos de qualificação profissional de acordo com as demandas regionais e com o
mercado de trabalho local. O objetivo é capacitar gratuitamente a população que está em busca de uma
oportunidade no mercado de trabalho ou que deseja ter seu próprio negócio.
Para participar do programa Via Rápida é necessário preencher o seu cadastro clicando no link <
http://www.viarapida.sp.gov.br/usuario/form >, selecionar as opções de curso de seu interesse. Caso seja
selecionado, você será notificado por e-mail, telegrama ou telefone, por meio dos dados informados em seu
cadastro. Fique atento (a)!
Ao efetuar o cadastro no site, você deverá manifestar interesse por até dois cursos que deseje realizar,
no momento não temos cursos presenciais oferecidos no município de Saltinho, mas você poderá se inscrever
nos cursos virtuais que estão disponíveis para todo o estado.
Os alunos matriculados nos cursos, estarão aptos a receber bolsa auxílio de R$210,00 mediante
avaliação e aprovação do Governo do Estado de São Paulo. Podendo receber a bolsa-auxílio estudantes
maiores de 16 anos, alfabetizados, domiciliados no Estado de São Paulo, desempregados e que atendam aos
requisitos de escolaridade ou condição especial fixada para determinado curso, matriculados nos cursos de
qualificação profissional oferecidos nos formatos: presencial, semipresencial e remoto (curso online com
aulas ao vivo e professor). O estudante será considerado apto a receber a bolsa-auxílio pelas informações
prestadas na inscrição.
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