
Mais emprego
e qualificação

para mais 
trabalhadores.

Postos de atendimento 

SIMM-CENTRAL
Rua Miguel Calmon, nº 506, Edifício Ouro Preto, Comércio 

Ponto de referência: ao lado da praça da Mãozinha.
Telefone: 3202-2016

Distribuição de senhas: 6h30.
Início atendimento: 7h.

PREFEITURAS-BAIRRO 
Distribuição de senhas: 7h30.

Início atendimento: 8h.

Barra/Pituba
Cabula/Tancredo Neves

Cajazeiras
Centro/Brotas 

Cidade Baixa/Lobato

Itapuã/Ipitanga
Liberdade/São Caetano

Pau da Lima 
Subúrbio
Valéria



Apresentação

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra - 

SIMM é uma das principais ações da Prefeitura de Salvador, 

feita em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego 

e com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT.

A missão do SIMM é intermediar mão-de-obra 

gratuitamente, facilitando a recolocação digna do cidadão 

que busca emprego, inserindo-o social e economicamente 

na sua comunidade. Para isso, o SIMM presta serviços de 

recrutamento, seleção e orientação aos empresários que 

oferecem as vagas.

O SIMM faz o encaminhamento da habilitação para 

recebimento do Seguro-Desemprego, serviço realizado 

também em parceria com o Ministério do Trabalho e 

Emprego, através do Portal MTE Mais Emprego, integrado 

oficialmente ao Sistema de Empregos do Governo Federal. 

Desde setembro de 2017, o SIMM está emitindo Carteira 

de Trabalho (CTPS). O cidadão precisa levar a seguinte 

documentação: documento oficial de identificação, CPF, 

comprovante de residência com CEP, comprovação do 

estado civil, certidão de Nascimento (se solteiro) ou de 

casamento. Se for separado, divorciado ou viúvo, deve 

estar anotado no documento. A foto 3x4 será feita na hora.

Também é oferecido, de maneira inteiramente gratuita, o 

serviço de qualificação profissional, que conta com cursos 

e oficinas para quem busca uma recolocação no mercado 

de trabalho. Todos eles realizados através de parcerias com 

diversas instituições de ensino com expertise na área.

Atendimento

Ao chegar ao SIMM, o trabalhador conta com uma equipe capacitada 
para atendê-lo. No local,  ele recebe uma senha, que é distribuída 
com horário específico para cada posto.
No primeiro atendimento, é montado o currículo e o trabalhador 
será orientado a acompanhar periodicamente, pela mídia e redes 
sociais, as vagas disponibilizadas pelo SIMM, retornando quando 
seu perfil profissional atender aos requisitos da vaga.

Existindo vaga, o trabalhador é encaminhado para participar de 
processos seletivos nas empresas, diretamente pelo Setor de 
Atendimento, ou após avaliação do Serviço de Psicologia.

Sobre as vagas

As vagas são direcionadas de acordo com o perfil do trabalhador, 
e não conforme a sequência de cadastro. Portanto, é preciso que o 
perfil do profissional se encaixe com o da vaga disponível. 

Informação importante

O SIMM disponibiliza uma equipe de profissionais da área de Recursos 
Humanos para atender o empregador parceiro, possibilitando 
encontrar mais rapidamente um profissional com o perfil desejado 
para preenchimento das vagas disponíveis. 

Os benefícios às empresas parceiras incluem a verificação de 
currículos, a seleção de trabalhadores para participar de processos 
seletivos e a consulta e agendamento de entrevistas.

Se a empresa já está cadastrada no site do SIMM, basta informar 
o Login e a Senha para ter acesso ao sistema. Se ainda não está 
cadastrada, basta clicar na opção Cadastrar Empresa na página
www.simm.salvador.ba.gov.br.


