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A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO, por intermédio da 
SECRETARIA DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA- SETRE TORNA 
PÚBLICO, a prorrogação do cronograma de inscrição disposto no Edital de 
seleção nº 001/2020 PROGRAMA BOLSA TRABALHO publicado na 
Imprensa Oficial do Município de Osasco em 12 de novembro de 2020, 
conforme segue: 
 
Onde se lê: 

5.1.1. A primeira etapa ocorrerá de 16/11/2020 a 22/11/2020 e consiste na 
inscrição/PMO através do SITE: http://www.participa.osasco.sp.gov.br/, que 
gerará um protocolo de inscrição. 
5.2. A segunda etapa ocorrerá de 23/11/2020 a 27/11/2020, na unidade centro 
do Portal do Trabalhador cito à Rua Fiorino Beltrano, 300 - centro de Osasco, e 
consiste na apresentação de original e cópia (xerox) dos seguintes documentos: 
5.3. Produzir um vídeo com no máximo (02) dois minutos, com o tema a ser 
definido pelo Instituto Criar e realizar a entrega/envio deste material, por meio 
do link: https://institutocriar.org/; no período de 23/11/2020 a 29/11/2020, 
preenchendo o formulário de identificação disponível para devida conferência 
do jovem. 
8.2. O resultado dos jovens selecionados em conjunto com Instituto Criar e a 
Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda, será publicada em 04/12/2020. 
 
Leia-se:  
5.1.1. A primeira etapa ocorrerá de 16/11/2020 a 27/11/2020 e consiste na 
inscrição/PMO através do SITE: http://www.participa.osasco.sp.gov.br/, que 
gerará um protocolo de inscrição. 
5.2. A segunda etapa ocorrerá de 30/11/2020 a 04/12/2020, na unidade centro 
do Portal do Trabalhador cito à Rua Fiorino Beltrano, 300 - centro de Osasco, e 
consiste na apresentação de original e cópia (xerox) dos seguintes documentos. 
5.3. Produzir um vídeo com no máximo (02) dois minutos, com o tema a ser 
definido pelo Instituto Criar e realizar a entrega/envio deste material, por meio 
do link: https://institutocriar.org/; no período de 30/11/2020 a 04/12/2020, 
preenchendo o formulário de identificação disponível para devida conferência 
do jovem. 
8.2. O resultado dos jovens selecionados em conjunto com Instituto Criar e a 
Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda, será publicada em 18/12/2020. 
 

Osasco, 23 de novembro de 2020. 
 

Marcio Bitencourt 
Secretário Municipal de Emprego, Trabalho e Renda. 
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