Programa Juventude Cidadã
Relação dos Temas - Ocupação - Código CBO
Base para negociação do Plano de Trabalho

Ocupações/Arcos/Temas

Ocupações
a)
b)
c)
d)
a)

Arquivista/arquivador
Almoxarife
Auxiliar de escritório/administrativo
Contínuo/office-boy/Office-girl
Criador de pequenos animais (apicultura
ou avicultura de corte ou avicultura de
postura)
b) Trabalhador em Cultivo regional
(fruticultura, olericultura)
c) Extrativista florestal de produtos
regionais (madeira; alimentos silvestres;
fibras, ceras e óleos; gomas e resinas)
d) Artesão regional (cerâmica, bordados,
madeira, palha e materiais orgânicos)
a) Chapista
b) Repositor
de
mercadorias
(em
supermercados)
c) Cozinheiro auxiliar
d) Vendedor ambulante (alimentação)
a) DJ/MC
b) Assistente de coreografia
c) Dançarino tradicional e popular
d) Assistente de produção
a) Cabeleireiro escovista
b) Manicure/pedicure
c) Maquiador
d) Depilador
a) Operador de rádio comunitário
b) Fotógrafo social
c) Operador de câmara de vídeo
(cameraman)
d) Editor de jornal popular
a) Ladrilheiro
b) Pintor
c) Gesseiro
d) Trabalhador da manutenção de edificações
(revestimentos)
a) Eletricista Predial
b) Instalador-reparador de linhas e
equipamentos de telecomunicações
c) Instalador de sistemas eletrônicos de
segurança
d) Trabalhador da manutenção de edificações
(instalações elétricas e de telecomunicações)
a) Monitor de recreação

Arcos de Ocupações

Nome do Tema
no Plano de
Trabalho

1.Administração

I. Administração

2.Agro Extrativista, segurança
alimentar, promoção da
qualidade de vida no campo e
promoção dos saberes
indígena e popular

II. Agro
Extrativista

3.Alimentação

III. Alimentação

4.Arte e cultura

IV.Arte e cultura

5.Beleza e estética

V.Beleza e estética

6.Comunicação e
Marketing Social

VI. Comunicação e
marketing social

7.A. Construção e Reparos
(Revestimentos)

VII. Construção e
reparos

7.B. Construção e Reparos
(Instalações)

VII. Construção e
reparos

8.Educação

VIII. Educação

Carga
Horária

Meta
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b) Reforço escolar
c) Contador de histórias
d) Auxiliar
administrativo
(escolas/bibliotecas)
a) Recreador
b) Monitor de esportes e lazer
c) Animador de eventos
d) Agente comunitário de esporte e lazer
a) Auxiliar administrativo
b) Coletor de dados em pesquisas
c) Agente de projetos Sociais
d) Agente comunitário
a) Guilhotineiro - na indústria gráfica
b) Encadernador
c) Impressor (serigrafia)
d) Operador de acabamento (indústria
gráfica)
a) Joalheiro na confecção de bijuterias e
jóias de fantasia
b) Joalheiro (reparações)
c) Gravador (joalheria e ourivesaria)
d) Vendedor de comércio varejista (jóias,
bijuterias e adereços)
a) Marceneiro
b) Reformador de móveis
c) Vendedor lojista (móveis)
d) Auxiliar de desenhista de móveis
a) Visitador sanitário
b) Recepcionista de consultório médico ou
dentário
c) Atendente de farmácia-balconista
d) Agente ambiental
a) Serralheiro
b) Funileiro industrial
c) Assistente de vendas (automóveis e
autopeças)
d) Auxiliar de promoção de vendas –
administrativo (lojas de automóveis e
autopeças)
a) Pescador artesanal (pescado de água doce e
salgada)
b) Auxiliar de piscicultor
c) Trabalhador no beneficiamento do pescado
(limpeza,
salgador,
defumador
e
subprodutos dos peixes)
d) Vendedor de pescado - Peixeiro (comércio
varejista)
a) Faxineiro
b) Porteiro
c) Empregado doméstico nos serviços gerais Caseiro
d) Cozinheiro no serviço doméstico
a) Cuidador de idosos
b) Passador de roupas
c) Cuidador de crianças (Babá)
d) Lavadeiro
a) Operador de Microcomputador
b) Telemarketing (vendas)
c) Helpdesk (assistência)
d) Assistente de vendas (informática e
celulares)
a) Cobrador

9.Esporte e lazer

X.Esporte e lazer

10.Gestão pública, terceiro
setor, Voluntariado e trabalho
social

XI.Gestão pública
e terceiro setor

11.Gráfica

XII.Gráfica

12.Joalheria

XIII.Joalheria

13.Madeira e Móveis

XIV.Madeira
Móveis

14.Meio ambiente,
saúde e promoção da
qualidade de vida

XV.Meio
ambiente,
saúde e promoção
da qualidade de
vida
XVI.Metalmecânic
a

15.Metal mecânica

e

16.Pesca/piscicultura

XVII.Pesca/piscicu
ltura

17.A. Serviços domiciliares I

XXI.Serviços
domiciliares

17.B. Serviços domiciliares II

XXI.Serviços
domiciliares

18.Telemática

XXII.Telemática

19.Transporte

XXIII.Transporte
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b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)

Ajudante de motorista (entregador)
Assistente administrativo (transporte)
Despachante de transportes coletivos
Cumim (auxiliar de garçom)
Recepcionista
Guia de turismo (Local)
Organizador de evento
Costureiro
Reformadora de roupas
Montador de artefatos de couro
Vendedor de comércio varejista (vestuário)

20.Turismo e Hospitalidade

XXIV.Turismo e
Hospitalidade

21.Vestuário

XXV.Vestuário
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