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EDITA NCIA PÚBLICA

SOBRE A LEI DE GEM (LEI N. 10.097/2000)

O DESEMBARGADOR PRESIDENTE E CORREGEDOR DO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO, no uso

das suas atribuições legais e regimentais, FAZ SABER a quantos o

presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que no dia 2

de maio do corrente ano, das 14h às 16h, na Sala de Sessões do

Pleno do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, situado na

Avenida da Paz, 2076, Centro, Maceió - AL, será realizada

AUDIÊNCIA PÚBLICA para tratar do cumprimento da legislação

sobre aprendizagem profissional, prevista no art. 428 e seguintes

da CLT e Lei n. 10.097/2000, que asseguram o direito fundamental

à profissionalização de adolescentes e jovens previsto no art. 227

da Constituição Federal. A referida audiência é aberta à

participação de quaisquer interessados, em especial empresas

privadas ou públicas, entidades do sistema S, entidades de

formação profissionalizante, organizações governamentais e não-

governamentais, entidades sindicais e demais órgãos integrantes da

rede de proteção da criança e do adolescente, fóruns, comitês,

comissões, órgãos colegiados que atuem no combate ao trabalho

infantil e profissionalizaçã  e adolescentes. A audiência

tem o objetivo de i resas sobre a importância da

contratação de jo ei n. 10.097/2000, orientar os

empresários r legal e social de oferecer a

aprendizagem a de prevenir futuras ações judiciais e

garanti formar sobre os projetos existentes no

e as para inserção desses trabalhadores nas

e estabelecer estratégias e mecanismos para o

e to da quota aprendizagem pelas empresas que

senvolvem atividade econômica na localidade. A ação integra a

rogramação da Semana Nacional da Aprendizagem coordenada

pelo Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à

Aprendizagem do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT)

e do Tribunal Superior do Trabalho (TST), em parceria com o

Ministério Público do Trabalho (MPT) e o Ministério do Trabalho e

Previdência Social (MTPS), e contará com a participação da

Procu rador i a  Regiona l  do  Traba lho  da  19ª  Região ,

Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, integrantes da

rede de proteção da criança e do adolescente, entidades

formadoras, organizações governamentais e sociedade civil.

E, para que seja levado ao conhecimento de todos, expede o

presente Edital que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça

do Trabalho – DEJT, bem como afixado na sede deste Tribunal e

nos Fóruns Trabalhistas em todo o Estado de Alagoas.

Macio, 22 de abril de 2016.

PEDRO INÁCIO DA SILVA

Desembargador Presidente

do TRT da 19ª Região
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