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PAINELDEVAGASDEESTÁGIOPARAESTUDANTESCOMDEFICIÊNCIA

Empresa situada no Jd. Paulistano oferece
vaga de estágio para estudante com defi-
ciência física cursando Administração de
Empresas ou Ciências Econômicas, com
conhecimentos de Excel, Word, Internet e
Power Point. Empresa oferece bolsa-auxí-
lio, vale-transporte e vale-refeição.

Empresa situada na Vila Mariana oferece
vaga de estágio para estudante com defi-
ciência física, inclusive cadeirante cursan-
do Administração de Empresas. Empresa
oferece bolsa-auxílio.

Empresa situada no Jd. Prudência oferece
vaga de estágio para estudante com defi-
ciência física, cursando EnsinoMédio.
Empresa oferece bolsa-auxílio, vale-refei-
ção e vale-transporte.

Empresa situada no Centro oferece vaga
de estágio para estudante comdeficiência
física cursando EnsinoMédio. Empresa
oferece bolsa-auxílio, vale-transporte,
vale-refeição, 15 dias de descanso remune-
rado após 12meses de estágio, convênio
médico e convênio odontológico.

Empresa situada emCerqueira César
oferece vaga de estágio para estudante
comdeficiência física, auditiva ou visual
cursandoAdministração de Empresas,
comconhecimentos de Excel,Word,Win-
dows, Internet e Inglês Intermediário. Em-
presa oferece bolsa-auxílio, vale-transpor-
te e vale-refeição.

Comparecer à Rua Tabapuã, 540, térreo, Itaim Bibi, ou enviar seu currículo para
programappd@ciee.org.br, especificando qual a deficiência e a vaga de interesse

ARTESTADO/GUSTAVO TORTELLI

Administração/Contabilidade/Econo-
mia/Matemática/Direito/ Processa-
mento de Dados/ Secretariado/ Auto-
mação de Escritórios/ Estatística

Eng. Civil / Tecnólogo Edificações

Formação: 12/2009
Região: Osasco
Área: Corporativas da Instituição
Benefícios: Bolsa-auxílio e possibilida-
des de prorrogação ou efetivação
Requisitos: Jovens entre 18 e 26 anos,
que estudem ou morem em Osasco
Sigla: 3462 / DA

Formação: 12/2009 a 12/2010
Região: Jurubatuba
Área: Projetos
Benefícios : Ass. Médica, Odontológi-
ca, Estacionamento, Refeição
Requisitos: Conhecimento Auto - Cad
Sigla: 80093/ LI

Adm. / Téc. Gestão de Qualidade Eng. Civil / Tecnólogo Edificações

Formação: 3º Ano
Região: Mooca
Área: Qualidade
Benefícios: VT
Requisitos: ------
Sigla: 52698/ANG

Formação: 12/2009 a 12/2010
Região: Guarulhos
Área: Projetos
Benefícios : Ass. Médica e Odontolo-
gia, Estacionamento, Refeição
Requisitos: Conhecimentos Auto - Cad
Sigla: 73364/ LI

Eng. Elétrica Eng. Aeronáutica / Eng. Produção

Formação: 12/ 2009
Região: Zona Sul
Área: Telecom
Benefícios: VR / VT / Assist. Médica
Requisitos: Inglês Avançado
Sigla: 72766/ RÔ

Formação: 12/2009- 12/2010
Região: Aeroporto
Área: Assessoria de Gerenciamento
de Sistemas
Benefícios: VR, VT
Requisitos: Inglês Avançado, Office
Sigla: 81916/ ER

Rua Tabapuã, 540, Itaim Bibi, São Paulo, CEP 04533-001, Tel.: (0--11) 3046-8220
(estudantes), (0--11) 3046-8222 (empresas). Internet: www.ciee.org.br

ARTESTADO/GUSTAVO TORTELLI

No dia 16 de abril,a Fundação
Idepac (www.idepac.org.br)
realiza o processo seletivo para
os cursos gratuitos de departa-
mento pessoal, informática bá-
sico e rede sem fio. As aulas se-
rão ministradas aos sábados,
das 9h às 12h. É necessário ter
entre16 e24 anos,estar cursan-
do ou já ter terminado o ensino
médio e ter renda de meio salá-
riomínimoporintegrantedafa-
mília. Os cursos são de aproxi-
madamente 60 horas e permi-
tem que os alunos aprendam
desde técnicas contábeis até
conteúdosbásicosdeinformáti-
ca como Windows, Word e Ex-
cel. Informações:(11)2295-8728

PARAOLÍDER

Cursodedepartamento
pessoale informática

A Ziva - integradora de servi-
ços e soluções de tecnologia da
informação, realiza em parce-
riacomaCiscoo workshopgra-
tuitoComunicaçõesUnificadas
para o seu negócio, no dia 17. O
evento, destinado a profissio-
nais da área de TI e estratégia
empresarial, propõe a discus-
são sobre como as Comunica-
ções Unificadas fornecem a es-
truturaeainteligênciaparaaju-
dar na integração das comuni-
caçõescomosprocessosdosne-
gócios. Inscrições e mais infor-
mações no e-mail marketing@
ziva.com.broupelo telefone (11)
3365 0410.

PROGRAMASCIEE

A Associação Alumni, centro
oficial para consultoria de as-
suntos educacionais nos Esta-
dosUnidosdaComissãoFulbri-
ght e do Consulado Americano
em São Paulo, faz palestra gra-
tuita no dia 15 de maio. Thais
Burmeister Pires, conselheira
EducacionaldaAlumni,explica-
rá como opera o sistema educa-
cional americano, os pré-requi-
sitos para ser admitido nos pro-
gramas de mestrado e doutora-
do, e o cronograma do processo
deinscrição,alémdasoportuni-
dades de bolsas de estudo. As
reservas podem ser feitas pelo
telefone (11) 3067-2916 ou pelo
e-mail advising@alumni.org.br

CIEE

PROCESSOS ESPECIAIS DE SELEÇÃO

Feedback
malfeito
aumentaa
tensão

Para ela, feedback permite corrigir
erros e ajustar expectativas

9+

No dia 22 de abril, o Instituto
CSU promove mais uma pales-
tra sobre orientação profissio-
nal. O evento dará dicas de co-
mo se comportar em entrevis-
tas de emprego, dinâmica de
grupo, elaborar um currículo,
ética, cidadania e a melhor for-
ma de reagir ao se deparar com
situações dedesemprego. O ob-
jetivo é auxiliar os participan-
tesemseuprocessoderecoloca-
çãoprofissional, proporcionan-
do momentos de interação, ne-
tworking,reflexãoeatitudespo-
sitivas frente ao drama do de-
semprego. Informações no (11)
3815-3177 e 3813-1378 ou www.
institutocsu.org.br.

Processo só trará bons resultados
se atender a alguns cuidados

Diretorarepassao
queouvedeclientes

Orientaçãoprofissional
gratuitanoCSU

Pós-graduaçãoe
mestradonosEUA

WORKSHOP

Comunicações
UnificadasemTI

● Preparo -Escreva os aspec-
tos positivos e negativos da
pessoa. Seja pontual e objetivo;

● Ambiência -O feedback deve
ser individual, emumambiente
neutro, comouma sala de reu-
niões. Não atenda telefonemas;

● Posicionamento -Planeje e
explique antes como será o ba-
te-papo. Isso diminuirá a ansie-
dadeda pessoa;

● Legitimidade -Comece com
aspectos positivos para dimi-
nuir a resistência do indivíduo e
volte as frases para sua indispo-
sição: “Me senti desconfortá-
vel,me desagradou...”

● Ouça -Ao final, ouça o que o
funcionário temadizer;

GRATUITO

PALESTRA

INTERNACIONAL

GESTÃO

Estágioparaestudantes
deMedicina

RESULTADO-ThaisPerezdizqueamadureceuprofissionalmente

EXPERIÊNCIA-DoraRamosgerenciaumaempresaedá feedbacksparasuaequipeconstantemente

Rafael Sigollo
ESPECIAL PARA O ESTADO

Em um ambiente corporativo,
onde é preciso lidar constante-
mente com pressões, responsa-
bilidades e relações profissio-
nais de diversos tipos, tão im-
portante quanto saber receber
uma crítica, é saber fazê-la.

Prática comum nas grandes
empresas, o chamado feedback
é uma valiosa ferramenta para
odesenvolvimentoeaperfeiçoa-
mentodotrabalho.Ou,pelome-
nos, deveria ser entendido co-
mo tal.

Acontece que, sem o devido
preparo, o feedback pode au-
mentar a tensão entre gestor e
funcionário,emuitosacabamle-
vando críticas meramente pro-
fissionais para o lado pessoal.
“Énormalaspessoasquererem
se defender, argumentar. É do
instinto do ser humano", afir-
maoconsultor,empresárioees-
pecialista em comportamento
empresarial Luiz Fernando
Garcia.

De acordo com ele, é aconse-
lhável começar sempre com os
aspectos positivos, para depois
dizero que deve sercorrigido ou
melhorado. “Isso ajuda a que-
brar a resistência natural de
quem está sendo analisado’, diz.

A psicóloga e gerente de RH
Andréa Kuzuyama afirma que
o momento em que será dado o
feedback também influencia no
resultado. Se a pessoa estiver
muito nervosa, por exemplo,
ela não vai assimilar o que será
dito.“Nessecasoémelhorespe-
rar algumas horas ou até fazer
nodiaseguinte.Massemdeixar
passar muito tempo, senão o
feedbackperdeo sentido”,aler-
ta.

Segundo os especialistas, o
idealé queaempresatenha uma
cultura de feedback, com gesto-
res treinados e preparados. “Se
a prática estiver dentro do mo-
delo de gestão da organização,
com uma certa periodicidade,
aspessoas se adaptarãomais fa-
cilmente e irão recebê-lo de for-
ma mais aberta”, diz Andréa.

Paraqueofeedbacknãopare-
ça somente uma “bronca”, po-

rém, Garcia garante que os
gerentes precisam traba-
lhar questões individuais de
comportamento, além de
treinamentos de autoconhe-
cimento, para descobrir a
melhormaneiradeserelacio-
nar com os outros.

“A maioria não tem esse
cuidado e o feedback acaba
tendo um tom acusatório,
causando pressão desneces-
sária, tensão e fazendo com
que o funcionário assuma
umapostura dedefesa,ao in-
vés de reflexão”, diz.

O ambiente onde vai acon-
teceraconversatambémde-
ve ser preparado. O melhor,
de acordo com especialistas,
éque sejaumlocal neutro,de
usocomum.Ofeedbackdeve
ser dado de forma individual
e não ser interrompido com
telefonemas ou recados.

Garcia enfatiza que, quan-
do há hierarquia, o gestor
precisa sempre dar direcio-
namentos em seu feedback e
repeti-lo quantas vezes for
preciso.

Na opinião de Andréa, o
feedback tem de ser pontual,
mais descritivo e menos ava-
liativo. “Não se trata de uma
guerra de argumentações,
masdo depósitodeum ponto
de vista”, afirma.

Quando bem realizado, o
processo resulta em equipes
maismotivadas,transparen-
tes e com mais tolerância
com os colegas de trabalho e
conflitos internos. ●

Presidente e fundadora de uma
assessoria empresarial, Dora
Ramos está acostumada a dar
feedbackaosseusfuncionários.
“Recebo feedback dos clientes
e dou para a minha equipe”, diz.

Dora afirma que a prática é
fundamental para corrigir er-
ros e ajustar as expectativas da
empresa e do funcionário. Mes-
mo com 18 anos de experiência,

ela revela que nunca é fácil fa-
zer as críticas. “Às vezes é uma
coisa óbvia para mim, mas não
para a pessoa. Tento me colo-
car no lugar dela e fundamen-
tar bem o que precisa ser dito,
para que o entendimento seja
maiorenãosejarecebidodefor-
ma negativa”, diz

Thais Perez, por sua vez, es-
tá “do outro lado da mesa”. Ge-

rentedecontadeumaempre-
sa de campanhas online, ela
recebe feedbacks quase que
semanalmente de seu ges-
tor. “No começo eu ficava
chateada, pois não estava
acostumada, não sabia mui-
to bem como reagir. Recebia
alguma crítica negativa e
achava que o problema era
comigo”, confessa.

Mas essa impressão ini-
cialduroupouco.“Osfeedba-
cks me fizeram amadurecer
maisrapidamenteno âmbito
profissional. Se você prestar
atenção, terá os indicativos
de onde e como melhorar.”,
afirma.

Dora Ramos aconselha a
quem ouve o feedback, a ten-
tar separar o lado emocio-
nal, não contrargumentar e
pensar com calma no que es-
tá sendo dito.

“O funcionário deve ter
em mente que se ele está re-
cebendo um feedback, é por-
que a empresa o considera
importante e quer que ele se
desenvolva ao máximo. Caso
contrário, não se investiria
tempo nessa comunicação.”

RETORNO
Deacordocomespecialistas,
anotarem um papel o que es-
tásendoditoeoquevocêpre-
tende dizer depois é uma boa
técnica.

“Escrever os aspectos
principais diminuirá sua de-
fesa, fará você registrar me-
lhor o que está sendo passa-
do e se expressar com mais
clareza quando chegar a ho-
ra”, afirma o especialista em
comportamento empresa-
rial Luiz Fernando Garcia.

Agoraexperienteemrece-
ber feedbacks, Thais diz que
sentiria falta caso fosse para
uma empresa onde não exis-
tisse a prática. “Eu preciso
desseretorno.Facilitamuito
a vida”, diz. ●

O tradicional curso de Medici-
na continua a liderar o ranking
entre os mais concorridos no
vestibular da Fuvest. Os futu-
ros profissionais dessa área en-
frentarãoum mercadodisputa-
do, principalmente no Estado
deSãoPaulo,ondeataxademé-
dicos por mil habitantes é de
2,11, segundo dados do Conse-
lhoRegionaldeMedicinadoEs-
tado de São Paulo (Cremesp).

Propiciar um diferencial na
formação do futuro profissio-
nale, paralelamente,assegurar
uma bolsa-auxílio mensal que
permita ao jovem arcar com os
altos custos dessa graduação
são os objetivos principais do
Programa de Estágio Integra-
ção Empresa-Escola Médica
(Eieem), formulado pelo Cen-
tro de Integração Empresa-Es-
cola (Ciee) comapoio deentida-
des médicas.

Omodelodeestágioéespecí-
fico para as condições dos cur-
sos de Medicina e permite com-
plementar a teoria acadêmica
comatividadesemhospitais,ór-
gãos públicos e empresas da
área da saúde, sem ter contato
direto com os pacientes. Com
perto de 200 estudantes em es-
tágio pelo Ciee em todo o País, o
Eieem envolve jornada de está-
gio de até dez horas, distribuí-
das de forma variável, para
compatibilizar com as exigên-
cias dos estudos.

O público-alvo do programa
são estudantes de Medicina do
primeiroaoquintoano.Noestá-
gio, o estudante desenvolve
também competências exigi-
daspelomundoempresarial,co-
mo o trabalho em equipe, a in-
terdisciplinaridade graças ao
trato com profissionais de ou-
tras áreas e até mesmo a visão

administrativa, útil para quem
pretende montar futuramente
seupróprioconsultórioouclíni-
ca. Várias são as áreas permiti-
das para a atuação do estagiá-
rio de Medicina - administra-
ção hospitalar, informática mé-
dica, editoras especializadas,
programas sociais e de saúde

em entidades especializadas,
hospitais de ensino, clínicas e
empresas em geral, desde que
não envolvam trato com doen-
tes. Estudantes e organizações
interessados no Eieem encon-
tram mais informações e po-
dem se inscrever no site www.
ciee.org.br. ●

Conversa deve ser
individual e em
lugar neutro, como
sala de reuniões

“No começo
ficava chateada
e não sabia
como reagir”

JOSE LUIS DA CONCEICAO/AE

HÉLVIO ROMERO/AE

ESCALAPB PB ESCALACOR COR
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