
Que são Serviços de Transição para Ingresso no 
Mercado de Trabalho (Pre-ETS)? 

A Comissão de Reabilitação de Massachusetts (MRC) é uma 

entidade estatal* que ajuda pessoas com deficiências a se 

prepararem para, candidatarem-se a, e permanecerem em 

um emprego. A MRC financia os Serviços de Transição para 

Ingresso no Mercado de Trabalho (Pre-ETS) para estudantes 

com deficiências em idades entre 14 e 22 anos, para ajudá-

los a adquirir habilidades profissionais e a se prepararem para 

o mercado de trabalho ou formação subsequente.** A MRC 

oferece Pre-ETS por meio de um sistema estadual de 

fornecedores de Pre-ETS contratados que estabeleceram 

programas fundamentados em cinco serviços principais:   

 Prospecção e aconselhamento de trabalho 

 Treino de preparação para o trabalho 

 Experiências de aprendizado baseadas em trabalho 

 Aconselhamento em cursos posteriores ao ensino médio 

 Serviços para defesa dos próprios interesses e tutoria 

A programação de Pre-ETS pode ocorrer na escola ou na 

comunidade, durante ou depois do horário escolar, sendo 

gratuita para o estudante e para a escola. A maioria da 

programação de Pre-ETS ocorre em grupos e abrange 

atividades projetadas para atender as necessidades e 

interesses de cada estudante. 

*Estudantes legalmente cegos ou com deficiência visual, em 

idade entre 14 e 22 anos, que recebem serviços de IEP ou 

Plano 504, podem ser elegíveis para receber Pre-ETS 

similares, por meio da Comissão de Massachusetts para 

Deficientes Visuais (MCB). 

**Devido à limitação de fundos, a MRC pode não ser capaz 

de servir a todos os estudantes que se inscrevem para Pre-

ETS. 

 Quem é elegível para receber Pre-ETS? 

Para serem elegíveis para receber Pre-ETS, os estudantes 

deverão: 

 Ter idade entre 14 a 21 anos (até o 22o aniversário) 

 Estar matriculados no ensino médio ou subsequente, ou 

em treinamento (faculdade, escola profissionalizante etc.)  

 Participar de IEP, Plano 504, ou ser portador de 

deficiência devidamente documentada  

Por que os Pre-ETS são importantes? 

Os estudantes que aprendem habilidades profissionais 

durante o ensino médio têm maior probabilidade de obter e 

manter um emprego depois do ensino médio. Pre-ETS 

ajudam os estudantes a entender o que a atividade de 

trabalho envolve. Os estudantes aprendem quais os tipos de 

trabalho que eles gostam, e para quais têm aptidão, bem 

como aquilo que precisam para obter sucesso no emprego.  

Pre-ETS ajudam os estudantes a se prepararem para o 

trabalho e formação quando forem adultos. 
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TIPS: Informações sobre Transição 

para Pais e Estudantes em 

Programas de Educação 

Individualizada (IEPs) 

(Idades entre 14 e 22 anos) 

 
 

Serviços de Transição para Ingresso no Mercado de 

Trabalho (Pre-ETS) por meio da Comissão de 

Reabilitação de Massachusetts (MRC) 

 



Serviços de Transição para 

Ingresso no Mercado de Trabalho: 

O que você precisa saber.... 

1a. DICA: Descubra como se candidatar para 

conseguir Pre-ETS: 

 Contate o fornecedor de 

Pre-ETS, atribuído para sua 

escola de ensino médio, para 

receber mais informações 

sobre o programa: 

www.mass.gov/service-

details/pre-employment-

transition-services-pre-ets-0 

 Preencha o formulário de 

recomendação de Pre-ETS 

da MRC (a autorização dos 

pais é necessária para 

estudantes com menos de 18 anos). 

 Colete documentação sobre a deficiência para o 

fornecedor de Pre-ETS (IEP, documentos médicos, ou 

Plano 504).  

 Participe da reunião inicial de admissão ou oficina 

realizada pelo fornecedor de Pre-ETS. Então, os 

fornecedores de Pre-ETS estabelecerão um plano de 

serviço para o estudante. 

2a. DICA:  Aprenda sobre os 5 serviços Pre-ETS e 

o que o estudante poderá receber por meio 

desses serviços: 

 Prospecção e aconselhamento de trabalho – Tome 

aulas sobre carreiras e habilidades profissionais. Explore 

as opções de carreira. 

 Treino de preparação para o trabalho – Desenvolva 

habilidades profissionais como elaboração de curriculum, 

ensaio para entrevista, e aprenda como se vestir para o 

trabalho. 

 Experiências de aprendizado baseadas em trabalho – 

Adquira experiências práticas durante a 

observação de atividade profissional, 

participação em entrevistas informacionais, 

fazendo trabalho voluntário na comunidade, 

ou concluindo uma experiência profissional. 

 Aconselhamento em cursos 

posteriores ao ensino médio – Explore 

opções de programas em faculdades ou 

escolas vocacionais, bem como o tipo de 

formação que você necessita para o tipo de 

trabalho que deseja.  

 Serviços de defesa dos próprios 

interesse e tutoria – Obtenha habilidades para defender 

os próprios interesses, experimente a tutoria entre 

colegas, e tome aulas sobre direitos e responsabilidades. 

3a. DICA: Descubra o que os estudantes podem 

aprender por meio de Pre-ETS:  

 Entenda as normas sociais do ambiente de trabalho e 

como conversar com os colegas de trabalho. 

 Reconheça o valor do trabalho, para tomar decisões 

informadas quando se candidatar ou aceitar ofertas de 

emprego. 

 Aprenda habilidades essenciais como gerenciamento de 

tempo, resolução de problemas e comunicação efetiva.  

 Desenvolva habilidades para defender os próprios 

interesses e entender as acomodações que podem ser 

necessárias em um ambiente de trabalho. 

4a. DICA: Os estudantes que irão necessitar de 

serviços da MRC, quando forem adultos, devem 

saber que: 

 A MRC recomenda aos estudantes que necessitam de 

serviços mais individualizados que se inscrevam pelo 

menos um ano antes de deixarem a escola de ensino 

médio, para estabelecerem elegibilidade para serviços 

de reabilitação vocacional (VR).   

 Caso a equipe IEP determine que a MRC é a melhor 

agência para adultos para fornecimento de serviços:  

 Os estudantes (ou pais) podem submeter uma 

inscrição para o conselheiro da MRC, atribuído 

para sua escola, por meio de um processo 

denominado “Recomendação Direta (Direct 

Referral)” ou 

 A escola pode recomendar um estudante por meio 

da recomendação segundo o Capítulo 688 caso ele 

atenda os critérios. 

 Serviços de VR não são um direito, mas sim serviços 

baseados na elegibilidade e que dependem da 

disponibilidade de fundos.  

 

 

Escolas, famílias e/ou 

estudantes podem se 

inscrever para Pre-ETS 

contatando seu conselheiro 

de reabilitação vocacional (VR), 

o escritório local da MRC, ou 

um fornecedor de Pre-ETS. 

 

Para saber mais sobre Pre-ETS, acesse o: 

https://www.mass.gov/service-details/pre-

employment-transition-services-pre-ets-0 

Os Pre-ETS podem ter início aos 14 anos e estão disponíveis até que o estudante conclua o ensino médio ou complete 22 anos. 

 



Exemplos de Serviços de Transição 

para Ingresso no Mercado de Trabalho 
 

 Mateo (14 anos) tem um IEP e está na 9a. série no 
ensino médio. Ele deseja um emprego depois do ensino 
médio, mas não tem clareza sobre a atividade 
profissional ou o que ele gostaria de fazer. Mateo foi 
recomendado pelo pessoal da escola para o fornecedor 
de Pre-ETS atribuído para à sua escola, e foi aprovado 
para receber Pre-ETS. A programação Pre-ETS para 
Mateo ocorrerá na escola, e ele participará em um 
grupo junto aos seus pares. Durante a entrevista de 
admissão, com Mateo e sua família, foi estabelecido 
que ele se beneficiaria dos seguintes Pre-ETS:  
 Instrução em grupo sobre como procurar e 

candidatar-se a empregos 
 Exploração de trabalho: lista de interesses, 

pesquisa on-line e conversas com empregadores 
 Treinamento de habilidades interpessoais: ensaio 

de entrevistas, contato com empregadores e 
relacionamento com colegas de trabalho 

 Desenvolvimento de habilidades para defender os 
próprios interesses, e aprendizado sobre como 
revelar informação sobre deficiência  

Sarah (17 anos) é uma estudante com IEP que planeja 
cursar faculdade depois do ensino médio. Sarah tomou 
conhecimento sobre Pre-ETS por meio do conselheiro 
da MRC na sua escola, e foi considerada elegível para os 
serviços. Ela vem trabalhando com o conselheiro da 
MRC por alguns meses, e recebeu aconselhamento 
sobre prospecção de emprego. Sara também tem 
trabalhado na recepção da escola e cuida das crianças 
de um vizinho, portanto, tem algum entendimento 
sobre trabalho. Durante a entrevista de admissão com o 
fornecedor de Pre-ETS foi determinado que ela se 

beneficiaria dos seguintes Pre-ETS, que ocorrerão tanto 
na sua escola como na comunidade:  
 Prospecção de faculdades e ajuda na inscrição para 

visitas aos câmpus 
 Pesquisa e contato com os escritórios de serviço 

para pessoas com deficiências nas faculdades 
 Elaboração de uma lista de prazos para inscrição e 

das exigências para inscrição em cada faculdade 
 Entrevistas informacionais com profissionais que 

trabalham em empregos que a ela interessam 
 Desenvolvimento de habilidades para defesa dos 

próprios interesses, e aprendizado sobre como 
revelar informação sobre deficiência  

Recursos 

LINK Center, um projeto de transição da Federação para 

Crianças com Necessidades Especiais (FSCN) 

www.fcsn.org/linkcenter 

Conselho de Assistência Técnica SPED 2020-1: Serviços de 

Transição para Ingresso no Mercado de Trabalho (Pre-ETS) da 

Comissão de Reabilitação de Massachusetts 

http://www.doe.mass.edu/sped/advisories/2020-1ta.html 

Serviços de Transição para Ingresso no Mercado de Trabalho 

(Pre-ETS) da Comissão de Reabilitação de Massachusetts 

https://www.mass.gov/service-details/pre-employment-

transition-services-pre-ets-0 

Serviços de Transição para Ingresso no Mercado de Trabalho 

(Pre-ETS) da Comissão de Massachusetts para Deficientes 

Visuais https://www.mass.gov/service-details/pre-

employment-transition-services-pre-ets 

Website do DESE de Massachusetts para Transição 

Secundária de Educação Especial 

http://www.doe.mass.edu/sped/secondary-transition/ 

Massachusetts Department of Elementary 

and Secondary Education 

75 Pleasant Street 

Malden, MA 02148 

781-338-3000 | www.doe.mass.edu 

 
Federation for Children 

with Special Needs 

The Schrafft Center 

529 Main Street, Suite 1M3 

Boston, MA 02129 

800-331-0688 | www.fcsn.org 

 


