Apoio:

Mercado de Trabalho e Renda
Programa de Capacitação Profissional, ISKUR (Turquia)

A Agência Nacional de Emprego da Turquia (“National Employment Agency of Turkey”, ISKUR)
oferta serviços para todos os indivíduos que se registram como desempregados em seus
escritórios ao redor do país. A principal atividade do órgão é oferecer cursos de formação
vocacional e técnica para pessoas com pelo menos 15 anos de idade e ensino primário completo,
sem focalização em grupos etários ou sociais específicos. Com o auxílio do Banco Mundial, o
Ministério do Trabalho da Turquia avaliou o impacto dos cursos que tiveram início no último
trimestre de 2010 em 23 províncias.
O programa oferecia gratuitamente três meses (cerca de 340 horas, 6 horas por dia) de
treinamento prático em sala de aula, ofertado por instituições públicas e privadas, com
tamanho médio de sala de 28 alunos. Aproximadamente 72% dos indivíduos que receberam a
oferta para participar do programa completaram cursos nas áreas listadas abaixo:
(i)

contabilidade computacional;

(ii)

oferta de serviços (babá, operador de caixa, garçom, cuidador de idosos);

(iii)

artesanato e operação de máquinas (soldador, encanador, mecânico);

(iv)

ocupações técnicas (design, engenharia elétrica, técnico em computação);

(v)

outras

ocupações

profissionais

(web-designer,

programador

computacional,

especialista de TI.
Para cada dia de treinamento completo, os participantes recebiam uma transferência de 15 Liras
(10 dólares americanos em 2010).

Impactos do programa
•

Os participantes estiveram empregados com maior frequência e recebiam salários
maiores tanto no mercado formal quanto informal, 1 ano após o fim do programa

•

Estes também tinham um emprego formal com frequência 6% maior e recebiam salários
maiores nesses empregos, 1 ano após o fim do programa

•

3 anos após o fim do programa, os impactos sobre formalidade se dissiparam
(clique aqui para mais informações)

Parceiros:

www.lapp.org.br

Os resultados apresentados foram retirados de artigos acadêmicos de autoria de Sarojini Hirshleifer
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