
 
SPA/ terapia familiar - REDE SOCIAL DE FORTALEZA       
 

Nome da organização 
SINE/IDT – Sistema Nacional de Emprego / Instituto de 
Desenvolvimento do Trabalho 

Endereço Av. Santos Dumont, 5015. Aldeota- Fortaleza/CE 

Responsável Janaína Martins Cavalcante Eloi 

Outros contatos Setor de Atendimento e Setor de Psicologia (Ivonizete 
Rodrigues e Sara Girão) 
 

Tipo de organização Organização Social regida pela CLT. 
 

Serviços oferecidos Encaminhamento para empresas ; 
Orientação profissional : esta atividade acontece uma 
vez por semana durante o periodo da manhã. É uma 
palestra em que busca orientar as pessoas no que se 
refere a postura, ética profissional, atitudes durante um 
processo seletivo, valorizar a auto-estima, além de 
promover uma conversa individual com a psicóloga da 
unidade. Pode ser realizada com no maximo 12 
pessoas. Esta ação é realizada somente na Unidade 
Aldeota e na Unidade do Centro (Rua: Assunção, 699); 
Oficina de Orientação para o trabalho: esta proporciona 
um conhecimento mais técnico, objetiva treinar pessoas 
para o mercado de trabalho, ocorre uma vez no mês, 
podendo ser realizada em qualquer unidade do 
SINE/IDT e ministrada por qualquer funcionario que 
tenha aptidão em determinado assunto. 
Cursos: há também a oferta de cursos que acontecem 
com uma periodicidade de 02 meses. As pessoas 
cadastradas são triadas de acordo com o público-alvo 
do curso, após há uma seleção para escolher as 
pessoas que realmete possuem interesse naquele 
cursos. 
Vale ressaltar que todas as ações do SINE/IDT sao 
gratuitas. 
 

População alvo Pessoas que tiver o interesse em ingressar no mercado 
de trabalho. 

Bairros  Abrange toda a cidade de Fortaleza. 
Critérios de admissão Portar no mínimo a carteia de trabalho e ser maior de 

18 anos. Para realizar um cadastro mais completo levar 
RG, CPF e comprovante de endereço. 

Comentários Além das ações que realiza, este é um posto de coleta 
para dá entrada na carteira de trabalho e no seguro 
desemprego 
Horário de Funcionamento: 08h às 17h 
Telefones para contato: 
(85) 3101-1660/3101-1659 

 
 


