CATÁLOGO NACIONAL DA APRENDIZAGEM
PROFISSIONAL – CONAP
Brasília, 22 de Maio de 2012
Informativo CGPI 003/2012
A Secretaria de Políticas Públicas de Emprego – SPPE informa a
disponibilização do Catálogo Nacional de Programas de Aprendizagem Profissional – CONAP
no
portal
do
Ministério
do
Trabalho
e
Emprego,
no
link
http://portal.mte.gov.br/politicas_juventude/2012.htm, conforme determina a Portaria nº 723, de
23 de Abril de 2012.
O CONAP padroniza a oferta de programas de aprendizagem de acordo com o
código da ocupação e os parâmetros correspondentes, descritos na Classificação Brasileira de
Ocupações – CBO.
A distribuição da jornada referente ao curso escolhido deve ser feita segundo a
especificação das tabelas na página n. 2 do CONAP seguindo um dos modelos descritos (a, b
ou c). Portanto, a entidade qualificadora poderá ter um programa validado para diferentes
jornadas.
As entidades que optarem pela elaboração de programas na metodologia CBO a
carga horária mínima foi estabelecida em 400 (quatrocentas) ou 480 (quatrocentas e oitenta) o
que se justifica em razão dos conteúdos e conhecimentos exigidos para o exercício de tarefas
consideradas menos ou mais complexas, assim como a correspondência com o Curso em nível
técnico de ensino. Para aquelas que optem por Arcos Ocupacionais, o CONAP apresenta
programas com 552 (quinhentos e cinquenta e duas) horas teóricas. Neste caso, o aumento da
quantidade de horas teóricas não se justifica em razão da complexidade de uma ocupação,
mas da metodologia dos arcos ocupacionais, que reúne em média de 4 (quatro) ocupações em
apenas um programa.
Os cursos atualmente registrados no Juventude Web seguirão as seguintes regras:
• STATUS AGUARDANDO ANÁLISE, AGUARDANDO ADEQUAÇÕES SOLICITADAS E
PENDENTE DE REVALIDAÇÃO: as entidades qualificadoras deverão alterar os programas já
cadastrados conforme a Portaria 723/2012 e CONAP;
•CURSOS
SUSPENSOS:
deverão
entrar
em
contato
através
do
email
aprendizagem.sppe@mte.gov.br para verificar a pendência e obter informações para corrigi-la.
• CURSOS VALIDADOS E VALIDADOS COM RECOMENDAÇÃO:
- As entidades com cursos já validados terão o prazo de 120 (cento e vinte) dias, ou
seja, até 24 de Agosto de 2012, para abrir novas turmas nos moldes dos programas já
validados, conforme dispõe o art. 17 da Portaria nº 723/2012. Os contratos dos
aprendizes vinculados a esses cursos seguem até o seu término sem alteração;
- A SPPE alerta que a partir de 24 de Agosto de 2012 é necessário o cadastramento de
um novo curso, nos moldes da Portaria 723/2012 - CONAP para que as turmas sejam
vinculadas a ele. A entidade terá o seu programa validado para diferentes jornadas,
diferentemente da prática adotada atualmente, que exige o cadastramento de um novo
curso para cada jornada. Esse procedimento irá acelerar o processo de validação e
facilitar a gestão dos programas, tanto por parte das entidades qualificadoras como do
Ministério do Trabalho e Emprego.
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•CADASTRAMENTO DAS 80 (OITENTA) HORAS INICIAIS, conforme o
art. 11 Portaria 723/2012: o cadastramento da carga horária de 80 (oitenta) horas iniciais
deverá ser realizado como uma nova matéria no campo “MATÉRIA TEÓRICA BÁSICA” com o
conteúdo que será ministrado. A entidade deverá optar pela categoria OUTROS no Juventude
Web para realizar a inserção dessa disciplina.
•CAMPO ORGANIZAÇ
ORGANIZAÇÃO DO CURSO: as entidades realizarão a distribuição da carga
horária do programa de aprendizagem conforme os modelos abaixo:
PROGRAMA DE APRENDIZAGEM
CONTINUADA – Exemplos:

EM

NÍVEL

DE

FORMAÇÃO

INICIAL

E

CBO: Assistente Administrativo (4110-10)
CARGA HORÁRIA TOTAL: 1280 horas (400 teóricas + 880 práticas)
DISTRIBUIÇÃO DA JORNADA:
Modelo A ) Jornada de 4 horas diárias: as 80 (oitenta) horas iniciais serão dedicadas exclusivamente
à formação teórica e serão realizadas de forma sequencial em 20 (vinte) encontros - 5 dias por semana
e 4 horas diárias por encontro. As 1200 horas restantes (320 teóricas + 880 práticas) serão distribuídas
de forma concomitante sendo:
Teoria: 4 horas semanais e 16 mensais (240 horas). Para cumprimento das 80 horas restantes serão
realizados mais 20 encontros de 4 horas ao longo dos 15 meses.
Prática: 4 horas por dia, 16 horas semanais, 64 horas mensais e 880 horas em 15 meses.
Total do Programa: 16 meses

Modelo B) Jornada de 6 horas diárias: as 80 (oitenta) horas serão dedicadas exclusivamente à
formação teórica e serão realizadas de forma sequencial em 14 (quatorze) encontros – 5 dias por
semana e 6 horas diárias por encontro. As 1200 restantes (320 teóricas + 880 práticas) serão
distribuídas de forma concomitante sendo:
Teoria: 6 horas semanais, 24 mensais (240 horas em 10 meses). Para cumprimento das 80 horas
restantes serão realizados mais 14 encontros de 6 horas ao longo dos 11 meses.
Prática: 6 horas por dia, 24 horas semanais, 96 mensais e 880 horas ao longo dos 11 meses.
Total do Programa: 11 meses.

Modelo C) Jornada de 8 horas diárias: as 80 (oitenta) horas serão dedicadas exclusivamente à
formação teórica e serão realizadas de forma sequencial em 10 (dez) encontros – 5 dias por semana e
8 horas diárias por encontro. As 1200 restantes (320 teóricas + 880 práticas) serão distribuídas de forma
concomitante sendo:
Teoria: 2 horas por dia, 10 horas semanais, 40 mensais (280 horas em 7 meses). Para cumprimento
das 40 horas restantes serão realizados 10 encontros de 4 horas ao longo dos 8 meses.
Prática: 6 horas por dia, 30 horas semanais, 120 mensais (840 horas em 7 meses). Para cumprimento
das 40 horas restantes serão realizados 10 encontros de 4 horas ao longo dos 8 meses.
Total do Programa: 8 meses.
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CBO: Eletricista de instalações (71561-15)
CARGA HORÁRIA TOTAL: 1600 horas (480 teóricas + 1120 práticas)
DISTRIBUIÇÃO DA JORNADA:

Modelo A) Jornada de 4 horas diárias: as 80 (oitenta) horas iniciais serão dedicadas exclusivamente
à formação teórica e serão realizadas de forma sequencial em 20 (vinte) encontros – 5 dias por semana
e 4 horas diárias por encontro. As 1520 horas restantes (400 teóricas + 1120 práticas) serão distribuídas
de forma concomitante sendo:
Teoria: 4 horas semanais e 16 mensais (304 horas). Para cumprimento das 96 horas restantes serão
realizados mais 24 encontros de 4 horas ao longo dos 19 meses.
Prática: 4 horas por dia, 16 horas semanais, 64 horas mensais e 1120 horas em 19 meses.
Total do Programa: 20 meses
Modelo B) Jornada de 6 horas diárias: as 80 (oitenta) horas iniciais serão dedicadas exclusivamente
à formação teórica e serão realizadas de forma sequencial em 14 (quatorze) encontros – 5 dias por
semana e 6 horas diárias por encontro. As 1520 restantes (400 teóricas + 1120 práticas) serão
distribuídas de forma concomitante sendo:
Teoria: 6 horas semanais e 24 mensais (288 horas em 12 meses). Para cumprimento das 112 horas
restantes serão realizados mais 19 encontros de 6 horas ao longo dos 13 meses.
Prática: 6 horas por dia, 24 horas semanais, 96 mensais e 1120 ao longo dos 13 meses.
Total do Programa: 13 meses.
Modelo C) Jornada de 8 horas diárias: as 80 (oitenta) horas iniciais serão realizadas de forma
sequencial em 10 dias com 8 horas por encontro. As 1520 restantes (400 teóricas + 1120 práticas)
serão distribuídas de forma concomitante sendo:
Teoria: 2 horas por dia, 10 horas semanais, 40 mensais (360 horas em 9 meses). Para cumprimento
das 40 horas restantes serão realizados 10 encontros de 4 horas ao longo dos 10 meses.
Prática: 6 horas por dia, 30 horas semanais, 120 mensais (1080 horas em 9 meses). Para cumprimento
das 40 horas restantes serão realizados 10 encontros de 4 horas ao longo dos 10 meses.
Total do Programa: 10 meses.
CBO: 422305 - Operador de telemarketing ativo
CARGA HORÁRIA TOTAL: Modelo A - 960 horas (432 teóricas + 528 práticas)
Modelo B - 1280 horas (400 teóricas + 880 práticas)
DISTRIBUIÇÃO DA JORNADA:
Modelo A) Jornada de 4 horas diárias: as 80 (oitenta) horas iniciais serão dedicadas exclusivamente
à formação teórica e serão realizadas de forma sequencial em 20 (vinte) encontros – 5 dias por semana
e 4 horas diárias por encontro. As 880 restantes (352 teóricas + 528 práticas) serão distribuídas de
forma concomitante sendo:
Teoria: 4 horas por dia 2 (duas) vezes por semana e 352 horas em 11 (onze) meses.
Prática: 4 horas por dia 3 (três) vezes por semana e 528 horas em 11 (onze) meses
Total do Programa: 12 meses
Modelo B) Jornada de 6 horas diárias: as 80 (oitenta) horas serão dedicadas exclusivamente à
formação teórica e serão realizadas de forma sequencial em 14 (quatorze) encontros – 5 dias por
semana e 6 horas diárias por encontro. As 1200 restantes (320 teóricas + 880 práticas) serão
distribuídas de forma concomitante sendo:
Teoria: 6 horas semanais, 24 mensais (240 horas em 10 meses). Para cumprimento das 80 horas
restantes serão realizados mais 14 encontros de 6 horas ao longo dos 11 meses.
Prática: 6 horas por dia, 24 horas semanais, 96 mensais e 880 horas ao longo dos 11 meses.
Total do Programa: 11 meses.
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PROGRAMA DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL
EM ARCOS OCUPACIONAIS – Exemplos:

• ARCO: SETOR BANCÁ
BANCÁRIO – ADOLESCENTE SERVIÇ
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
14 a 18 anos (Escriturário de Banco – 4122-05; Contínuo – 4132-25; Auxiliar Administrativo – 4110-05);
CARGA HORÁ
HORÁRIA TOTAL: 1840 horas (460 teó
teóricas + 1380 prá
práticas)
DISTRIBUIÇ
DISTRIBUIÇÃO DA JORNADA:
Modelo A ) Jornada de 4 horas diárias: considerando 4 (quatro) horas por dia, 5 (cinco) dias por
semana, segunda a sexta, 4(quatro) semanas por mês e 23 (vinte e três) meses (um mês será de
férias). O programa totalizará 1840 (mil oitocentos e quarenta) horas para o período de 24 meses – 460
horas teóricas e 1380 práticas.
Teoria: 4 horas semanais e 16 mensais (368 horas). Para cumprimento das 92 horas restantes serão
realizados mais 23 encontros de 4 horas ao longo dos 23 meses.
Prática: 4 horas por dia, 16 horas semanais, 64 horas mensais e 1380 horas em 23 meses.
Total do Programa: 23 meses

• ARCO: SETOR BANCÁ
BANCÁRIO – JOVEM SERVIÇ
SERVIÇOS BANCÁ
BANCÁRIOS – 18 a 24 anos (Atendente de
Agência – 4132-05; Escriturário de Banco – 4132-25; Contínuo – 4122-05; Caixa de Banco – 4132-10);
CARGA HORÁ
HORÁRIA TOTAL: 2760 horas (690 teó
teóricas + 2070 prá
práticas)
DISTRIBUIÇ
DISTRIBUIÇÃO DA JORNADA:
Modelo B) Jornada de 6 horas diárias: considerando 6 (seis) horas por dia, 5 (cinco) dias por
semana, 4(quatro) semanas por mês e 23 (vinte e três) meses (um mês será de férias). O programa
totalizará 2760 (duas mil, setecentos e sessenta) horas para o período de 24 meses, sendo 690
(seiscentas e noventa) horas e 2070 (duas mil e setenta) práticas.
Teoria: 6 horas semanais e 24 mensais (552 horas). Para cumprimento das 138 horas restantes serão
realizados mais 23 encontros de 6 horas.
Prática: 6 horas por dia, 24 horas semanais, 96 mensais e 2070 horas em 23 meses.
Total do Programa: 23 meses.
OBS: Excepcionalmente o Jovem (18 a 24 anos) poderá realizar a jornada de 4 horas diárias para este
Arco Ocupacional, seguindo a carga horária estimada para o Adolescente (14 a 18 anos) sendo:
- 4 horas diárias: considerando 4 (quatro) horas por dia, 5 (cinco) dias por semana, segunda a sexta,
4(quatro) semanas por mês e 23 (vinte e três) meses (um mês será de férias). O programa totalizará
1840 (mil oitocentos e quarenta) horas para o período de 24 meses – 460 horas teóricas e 1380
práticas.
Teoria: 4 horas semanais e 16 mensais (368 horas). Para cumprimento das 92 horas restantes serão
realizados mais 23 encontros de 4 horas ao longo dos 23 meses.
Prática: 4 horas por dia, 16 horas semanais, 64 horas mensais e 1380 horas em 23 meses.
Total do Programa: 23 meses
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ARCO OCUPACIONAL: ADMINISTRAÇ
ADMINISTRAÇÃO
(Arquivista – 41514151-05; Almoxarife – 41414141-05; Auxiliar de escritó
escritório – 41104110-05; Contí
Contínuo – 41224122-05)
CARGA HORÁ
HORÁRIA TOTAL: 1840 horas (552 teó
teóricas + 1288 prá
práticas)
DISTRIBUIÇ
DISTRIBUIÇÃO DA JORNADA:

Modelo A) Jornada de 4 horas diárias: as 80 (oitenta) horas iniciais serão dedicadas
exclusivamente à formação teórica e serão realizadas de forma sequencial em 20 (vinte) encontros –
5 dias por semana e 4 horas diárias por encontro. As 1760 horas restantes (472 teóricas + 1288
práticas) serão distribuídas de forma concomitante sendo:
Teoria: 4 horas semanais e 16 mensais (352 horas). Para cumprimento das 120 horas restantes
serão realizados mais 30 encontros de 4 horas ao longo dos 22 meses.
Prática: 4 horas por dia, 16 horas semanais, 64 horas mensais e 1288 horas em 22 meses.
Total do Programa: 23 meses

Modelo B) Jornada de 6 horas diárias: as 80 (oitenta) horas iniciais serão dedicadas
exclusivamente à formação teórica e serão realizadas de forma sequencial em 14 (quatorze)
encontros – 5 dias por semana e 6 horas diárias por encontro. As 1760 restantes (472 teóricas +
1288 práticas) serão distribuídas de forma concomitante sendo:
Teoria: 6 horas semanais e 24 mensais (336 horas em 14 meses). Para cumprimento das 136 horas
restantes serão realizados mais 23 encontros de 6 horas ao longo dos 15 meses.
Prática: 6 horas por dia, 24 horas semanais, 96 mensais e 1288 ao longo dos 15 meses.
Total do Programa: 15 meses.

ARCO: TELEMÁ
TELEMÁTICA
(Operador de Microcomputador , Telemarketing (vendas), Helpdesk (assistência), Assistente de
vendas (informática e celulares)
CARGA HORÁ
HORÁRIA TOTAL: 1840 horas (552 teó
teóricas + 1288 prá
práticas)
DISTRIBUIÇ
DISTRIBUIÇÃO DA JORNADA:
Modelo B) Jornada de 6 horas diárias: as 80 (oitenta) horas iniciais serão dedicadas
exclusivamente à formação teórica e serão realizadas de forma sequencial em 14 (quatorze)
encontros – 5 dias por semana e 6 horas diárias por encontro. As 1760 restantes (472 teóricas +
1288 práticas) serão distribuídas de forma concomitante sendo:
Teoria: 6 horas semanais e 24 mensais (336 horas em 14 meses). Para cumprimento das 136 horas
restantes serão realizados mais 23 encontros de 6 horas ao longo dos 15 meses.
Prática: 6 horas por dia, 24 horas semanais, 96 mensais e 1288 ao longo dos 15 meses.
Total do Programa: 15 meses.

Atenciosamente,
VERA LUCIA DA SILVA SOUSA
Coordenadora Geral de Preparação e Intermediação de Mão-de-Obra Juvenil Substituta
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