Disponível em (https://cmbhweb.cmbh.mg.gov.br)

ATENÇÃO! Como medida de prevenção à propagação do novo coronavírus, estão
suspensos por prazo indeterminado os serviços do Posto do Sine no Núcleo de
Cidadania.

O posto do Sistema Nacional de Emprego (Sine), instalado no Núcleo de Cidadania da Câmara Municipal de
Belo Horizonte, foi implantado em parceria com a Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social,
por meio da Subsecretaria de Trabalho e Emprego (Governo de Minas Gerais), e oferece ao cidadão a emissão
da carteira de trabalho, acesso ao seguro-desemprego e o serviço de cadastramento de trabalhadores para
vagas de empregos, encaminhando profissionais para o mercado.
Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h
Localização:
Acesso pela Portaria 3 (estacionamento) da Câmara Municipal de BH.
Avenida Churchill, Bairro Santa Efigênia, próxima ao Hospital Mário Pena. Como chegar (mapa).
Dúvidas, sugestões, reclamações:
Telefone: (31) 3555-1267/1310
E-mail: sine.bhcamara@social.mg.gov.br

Seguro-desemprego
Passo a passo:
1. acesse a página ?Requerimento do seguro-desemprego?, no Portal do Governo do Estado de Minas
Gerais;
2. confira as condições para solicitar o seguro-desemprego, assim como prazos e documentos necessários;
3. clique na opção ?Agendar horário para realização deste serviço?, na seção ?Links?;
4. na escolha do local, clique na opção ?Belo Horizonte - Sistema Nacional de Emprego - Sine / Câmara?;
5. selecione o dia e o horário de seu interesse;
6. preencha o formulário com seus dados pessoais;
7. confirme o agendamento e imprima o comprovante;
8. vá à Câmara na data e horário agendados, levando o formulário de agendamento impresso e os outros
documentos necessários.

Carteira de trabalho
Procedimentos:
1. acesse a página de ?Emissão CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) 1ª e 2ª vias?, no Portal
do Governo do Estado de Minas Gerais;
2. leia as orientações sobre prazos, documentos necessários e outras informações;
3. clique em ?Agendar horário para realização deste serviço?, na seção ?Links?;
4. escolha o local ?Sistema Nacional de Emprego - SINE / Câmara?;
5. selecione o dia e o horário de seu interesse;
6. preencha o formulário com seus dados pessoais;
7. confirme o agendamento e imprima o comprovante;
8. vá à Câmara na data e horário agendados, levando o formulário de agendamento impresso e os outros

documentos necessários.

Vagas de empregos
Procedimento:
O trabalhador interessado em se cadastrar deve procurar o Sine Câmara durante horário comercial, portando
carteira de trabalho, carteira de identidade (RG) e CPF. Não é necessário agendamento.

