MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA-GERAL DO TRABALHO
COORDENADORIA NACIONAL DE COMBATE À EXPLORAÇÃO DO TRABALHO DE
CRIANÇAS E ADOLESCENTES - COORDINFÂNCIA

A APRENDIZAGEM PROFISSIONAL E O
ENFRENTAMENTO DO TRABALHO INFANTIL NO
BRASIL: RISCOS, PERSPECTIVAS E DESAFIOS

O Ministério Público do Trabalho, por intermédio da
Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho de
Crianças e Adolescentes (COORDINFÂNCIA), representada pelos(as)
signatários(as), com fulcro nos arts. 129 da Constituição Federal, 27,
parágrafo único, inciso IV, da Lei 8.625/93, 6º, inciso XIV, da Lei
Complementar nº 75/93 e na Resolução n° 82/2012 do Conselho Nacional
do Ministério Público, CONVIDA o público em geral, em especial
adolescentes e jovens, as entidades representativas da sociedade civil
(entidades formadoras, Fóruns Estaduais de Aprendizagem e/ou de
Combate ao Trabalho Infantil, Centrais de Trabalhadores/as e
Confederações Empresariais), as instituições públicas e privadas, as
entidades que compõem o Sistema S (Senai, Senac, Senar, Senat e
Sescoop, por suas representações nacionais) e demais interessados/as,
para a AUDIÊNCIA PÚBLICA, intitulada A APRENDIZAGEM
PROFISSIONAL E O ENFRENTAMENTO DO TRABALHO INFANTIL NO
BRASIL: RISCOS, PERSPECTIVAS E DESAFIOS, a ser realizada
telepresencialmente nos dias 29 e 30/03/22, das 8.30 às 13.00 horas, com
breve intervalo a ser deliberado com os(as) participantes, com o objetivo
de debater os rumos da política de aprendizagem profissional e do
enfrentamento do trabalho infantil, especialmente a partir do Projeto de Lei
nº 6461/19, que institui o Estatuto do Aprendiz, bem como da proposta final
do Grupo de Trabalho instituído pela Portaria STRAB/MTP nº 14293, de
06 de dezembro de 2021.
Caso não seja possível a conclusão dos debates nos dias
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA
PÚBLICA N° 01/2022
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COORDENADORIA NACIONAL DE COMBATE À EXPLORAÇÃO DO TRABALHO DE
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O Minstério Público do Trabalho convidará, para além de
adolescentes e jovens, aprendizes e ex-aprendizes, expositores/as
envolvidos/as diretamente com a política da aprendizagem profissional no
campo da formulação, gestão, fiscalização e execução, bem como
aqueles/as que atuam na prevenção e erradicação do trabalho infantil no
País.
Demais interessados/as em participar da audiência pública
deverão cadastrar-se até às 18 horas do dia 24/03/22, pelo endereço
eletrônico: mpt.coordinfancia.correio@mpt.mp.br. O tempo de exposição
para os/as cadastrados será de até 05 (cinco) minutos.
Os/as convidados/as previamente pelo MPT terão até 12 (doze)
minutos de fala para fazer as suas exposições e poderão responder
perguntas e participar dos debates que serão travados, com tempo de até
02 (dois) minutos para manifestação.
Como a audiência pública será transmitida pelo canal do MPT
no YouTube (TVMPT), o público em geral poderá formular perguntas pelo
chat, as quais serão respondidas ao longo dos trabalhos.
O link para a participação no evento, pelos/as convidados/as e
inscritos/as previamente, será encaminhado oportunamente.
A audiência será conduzida por uma Mesa Diretora presidida por
integrantes do MPT, responsáveis pela direção dos trabalhos e por fazer
cumprir o edital, podendo resolver questões eventualmente não
regulamentadas segundo seu prudente arbítrio em decisão fundamentada
e irrecorrível.
Tendo em vista que a audiência pública ficará gravada no canal
do MPT no YouTube, a respectiva ata será lavrada de forma sintética, nos
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programados, a Audiência Pública será imediatamente prorrogada para o
turno da manhã do dia 31/03/22, das 9 às 13 horas.
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termos do art. 4º, §3º, da Resolução nº 82/12, do CNMP.
Os atos referentes à Audiência Pública nº 01/22 serão
registrados no procedimento 20.02.0001.0002625/2022-35.

ANA MARIA VILLA REAL FERREIRA RAMOS
Coordenadora Nacional da COORDINFÂNCIA

WAGNER GOMES DO AMARAL
Vice Coordenador Nacional da COORDINFÂNCIA
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Em 16 de março de 2022.
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