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PAINELDEVAGASDEESTÁGIOPARAESTUDANTESCOMDEFICIÊNCIA

Empresa situada no Butantã oferece vaga
de estágio para estudante com deficiência
física cursando Ciências Contábeis, Ciên-
cias Econômicas ouAdministração de Em-
presas com conhecimentos de Word e Ex-
cel. Empresa oferece bolsa-auxílio, auxílio
transporte e férias.

EmpresasituadanaVilaGuilherminaofere-
cevagadeestágioparaestudantecomdefi-
ciência física cursandoCiênciasContábeis,
comconhecimentosdeWord,Excel e Inter-
net. Empresa oferece bolsa-auxílio, auxílio
transporte e férias.

Empresa situada no Brooklin oferece vaga
de estágio para estudante comdeficiência
física ou auditiva cursandoAdministração
de Empresas, com conhecimento de Ex-
cel, Word eWindows. Empresa oferece
bolsa-auxílio, auxílio transporte e férias.

Empresa situada naVila Olímpia oferece
vaga de estágio para estudante comdefi-
ciência física, auditiva ou visual, cursando
Direito com conhecimentos de Excel,
Word, Internet e Power Point. Empresa
oferece bolsa-auxílio, vale transporte 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

Admin./Direito./Economia/Arquit Secretariado / Autom. de Escritório

Formação: 12/2009 - 06/2010
Região: Osasco
Área: Todas as áreas Corporativas da
Instituição
Benefícios: Bolsa-auxílio
Requisitos: Entre 18 e 26 anos, que
residam ou estudem em Osasco
Sigla: 3462 / DA

Formação: 12/09 a 12/10
Região: Itaim Bibi
Área: Diretoria
Benefícios: VT / VR
Requisitos: Inglês Avançado
Sigla: 19370 / ANG

Contábeis Engenharia Ambiental

Formação: 12/2010
Região: Sul
Área: Tributária
Benefícios: VR / VT
Requisitos: Inglês Intermediário
Sigla: 38448 / RO

Formação: 12/10
Região: Paulista
Área: Gestão Ambiental
Benefícios: VT / VR
Requisitos: -------
Sigla: 34360 / ANG

Técnica em Segurança do Trabalho Turis. / Hot. / Gestão de Marketing

Formação: 06/2010
Região: Osasco
Área: Segurança do Trabalho
Benefícios: Auxilio de Transporte
Requisitos: -------
Sigla: 42090 / PRI

Formação: 1 Sem / 3 Sem
Região: Sul
Área: Call Center
Benefícios: AM / VT / VR / Convênio
Farmácia
Requisitos: ----
Sigla: 326789 / LI

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

DICASPARASE INSERIRNOMERCADOAPÓSOS40
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Leandro Alvares
ESPECIAL PARA O ESTADO

Como em qualquer ciclo de vi-
da, os profissionais engati-
nham, dão os primeiros passos,
desenvolvem-se, amadurecem
e envelhecem. Esta fase derra-
deira, porém, não costuma ser
bem aceita quando se aproxi-
ma, já que muitos a associam
com a “morte” da carreira e a
consequente abertura de espa-
ço aos mais jovens.

Tal pensamento, felizmente,
tem mudado com ligeira rapi-
dez nos últimos anos, tanto por
partedosempregadoscomope-
las empresas, que cada vez
mais enxergam a importância
deterumtrabalhadorexperien-
te em suas organizações.

Por mais que os novatos es-
banjemgarra,disposiçãoemal-
to nível e muita energia para a
execução das tarefas, não têm a
mesma maturidade e a desen-
volturadequeosquarentões ou
cinquentões dispõem para en-
frentarosepisódiosdeforteten-
são do dia-a-dia.

Cientesdisso,muitasempre-
sas estão agindo para recolocar
no mercado esses profissionais
de vasta experiência agregada,
numa forma de alcançar o equi-
líbriocomosempregadosjunio-
res, aumentando a qualidade e
quantidade dos negócios.

“Valorizar as pessoas com
mais idade significa contribuir
com a sociedade e com os nos-
sosobjetivos”,afirmaPauloNe-
to, presidente da Dedic, empre-
sa de contact center do grupo
Portugal Telecom, que criou
em 2008 o “Retorno ao Traba-
lho”.

Com esse programa, a com-
panhia já capacitou – de forma
gratuita – 200 profissionais
com mais de 40 anos, que esta-
vam afastados do mercado, pa-
raatuarnosegmentoderelacio-
namento com o cliente.

Ao longo do curso, que dura
um mês, os participantes assis-
tem a aulas de português, infor-
mática e introdução às ferra-
mentas que serão utilizadas no
novo trabalho.

“Os interessados em partici-
par da seleção devem entrar
emcontatocomaáreaderecru-
tamento da Dedic”, explica Ne-
to, que espera contratar mais
400 empregados este ano. “Ou-
tros 50 já estarão trabalhando
até o fim deste mês”, revela.

Segundo ele, os resultados
obtidos com os novos contrata-
dos sêniors são bastante valio-
sos. “Essas pessoas faltam me-
nos, são mais comprometidas,
contribuemcomenergianoam-
biente de trabalho, possuem
maior estabilidade emocional e
têm mais experiência nas rela-
ções interpessoais. Misturá-las
aos jovens é algo muito salutar
para a empresa.”

MOTIVAÇÃO
Seis anos longe da área de aten-

dimento ao cliente, Ângela Mo-
rales foi aprovada em outubro
noprocessoderetornoaotraba-
lho da Dedic para atuar como
operadora de telemarketing.
Funçãoque,paraela,éexecuta-
da com enorme prazer.

“Estou amando tudo isso,
sempre aprendendo coisas no-
vas e também ensinando”, con-
ta a senhora de 49 anos. “Me
dou bem com todos, sou uma
mãezona para os mais novos e
sinto-me empolgada para con-
quistar novos objetivos. Fazer
um curso universitário é uma
de minhas metas”, ressalta Ân-
gela,queorientaatodosdemes-
maidadeacorreratrásdadese-
jada recolocação no mercado.

“Jamais perca a esperança,
agarre todas as oportunidades
e tente não se abater com os di-
versos obstáculos que surgem
pelo caminho.”

Outro exemplo de garra e
motivação por ter conseguido
retomar à rotina de trabalho é
visto em Terezinha Donizete
Silva, que opera máquinas co-
piadoras no fórum da Barra
Funda, em São Paulo. Aos 43
anos, ela foi aprovada no Proje-
to Sábios Talentos da Sim-
press, empresa provedora de
soluções de impressão.

“Fiqueioitoanosafastadado
mercado e tinha vergonha até
de sair de casa”, conta.

A chance de recomeçar a vi-
da profissional, segundo ela, a
fezsentir importantenovamen-
te. “Fiquei muito motivada,
além de disposta a retomar
meu curso de computação e fa-
zeraulasdeinglês.No trabalho,
fui bem recebida pelos mais no-
vos e adorei poder contribuir

no desenvolvimento deles em
termos de respeito, educação e
amadurecimento. Mal sinto as
horas passarem quando traba-
lho”, declara entre risos.

Para Vittorio Danesi, dire-
tor presidente da Simpress,
não houve dificuldade para
adaptar os 28 contratados às
tecnologias da atualidade du-
rante a primeira edição do Pro-
jeto Sábios Talentos .

“Nossos ‘quarentões e cin-
quentões’ são bem espertos e
demonstram uma enorme von-
tade de aprender”, afirma.

“Até o fim do ano devemos
admitir cerca de 45 novos expe-
rientes por meio do programa”,
promete o diretor.

Além da atualização profis-
sional, os contratados mais ve-

lhos da Simpress contam com
benefícioscomoassistênciamé-
dica e odontológica, vale refei-
ção, seguro farmácia e partici-
pação semestral nos lucros da
empresa, além de campanhas
internas de integração.

ESTRATÉGIA DA PROSPERIDADE
Embora muitos profissionais
encontrem dificuldades para
manter o emprego ou conse-
guir novas oportunidades em
função da idade avançada, ou-
tra grande parcela da camada
dos trabalhadores experientes
segue ativa e atuante indepen-
dente dos longos anos de vida
que carregam no “currículo”.

Celio Otakara, engenheiro
mecânico que completa 50
anos em março, jamais se desli-

gou de sua área. “O amplo co-
nhecimento do trabalho e a fal-
ta de mão-de-obra qualificada
sãoalgunsdosfatoresqueman-
têm acesa a chama da minha
carreira”, afirma.

A constante atualização,
bem como a ousadia para arris-
car novos desafios – em vez de
“estacionar” em uma única em-
presa–tambémcontribuempa-
ra sua credibilidade no setor.

“A possibilidade de ser des-
pedido sempre existirá. Por is-
so, cabe a nós incorporar quali-
dadesesoluçõesparapermane-
cer bem visto no cenário traba-
lhista”, declara.

Alberto Ogata, presidente
da Associação Brasileira de
QualidadedeVida(ABQV),lem-
bra que “com o envelhecimento
dapopulaçãoaspessoasperma-
necemprodutivaspormaistem-
ponomercadodetrabalho”.Pa-
ra se enquadrar a essa realida-
de moderna, contudo, é preciso
estar disposto a mudar e não se
acomodar.

“Atualização constante é o
primeiro passo, principalmen-
te no que diz respeito a tecnolo-
gia e línguas estrangeiras. Sem
o desenvolvimento intelectual
não se consegue nada, seja qual
for a idade”, diz.

Para Rita Passos, diretora
de comunicação da ABQV, cui-
dardasaúdefísicaementaltam-
bém é muito importante para
retardar as rugas da carreira.

“Fazer exercícios e aulas de
relaxamento e reflexão, como
ioga,aumentaaserenidadeere-
vigora a auto estima. Cuidar do
visual é outro ponto crucial, as-
simcomotransmitirsegurança
no ambiente de trabalho.

Aos 49 anos, ela diz ainda
que“nãoadiantatentarconcor-
rercomosmais jovens.Oidealé
saber aproveitar a experiência
– na profissão e na vida – para
atuar em áreas que envolvam
opinião, como consultoria.”

SEM PÂNICO
Não há idade para começar ou
recomeçar a vida profissional.
Mesmo assim, é preciso estar
bem preparado para o caso de
uma demissão e a consequente
necessidadede buscarum novo
emprego.

“Mantenha a cabeça fria.
Nãoadiantaolharparaoproble-
ma, mas pensar em uma solu-
ção para ele”, adverte Rita.

“O planejamento financeiro
é o segundo ponto, devendo
abranger os gastos que você te-
rá ao longo do ano e aquilo que
poderá ser enxugado do orça-
mento. Na caça do emprego,
não seja orgulhoso e evite pen-
sar apenas nos altos cargos. A
hora é de aproveitar o que sur-
gir”, orienta.

Autoradolivro“Empregabi-
lidade acima dos 40 anos”, Ma-
ria Bernadete Pupo acredita
que todos devem se preparar
para o desemprego, tendo no
mínimo dois planos em sua car-
reira: um de desenvolvimento
para se manter na empresa e
outro de serviço autônomo, pa-
ra o caso de perder o emprego.

“O trabalhador precisa ter
uma atividade alternativa, algo
que o faça garantir um rendi-
mentoextra”,afirmaaprofesso-
radaFundaçãoInstitutodeEn-
sino para Osasco (Fieo).

“Dê preferência para fazer
coisas que lhe agrada. Se gosta
de mexer com artesanato, co-
mece fazendo algumas peças,
compre revistas especializa-
das, consulte lojas, descubra
fornecedores e ouça seus ami-
gos.Seécontador,penseemini-
ciar prestação de serviços para
microepequenasempresas.Po-
de ser o início de um grande ne-
gócio”, sugere.

Como diz o ditado popular,
“mais faz quem quer do que
quem pode”. A idadeé um mero
detalhe e não um limitador. ●

†Mais informações:
selecao@simpress.com.br
www.simpress.com.br
selecao.sp@dedic.com.br
(11) 3059-8160 / R: 3047

CIEE

PROCESSOS ESPECIAIS DE SELEÇÃO

Novasoportunidadesdepoisdos40

● Torne-se vendedor de si pró-
prio, aja compersuasão.

● Mantenha o seu “produto” atuali-
zado, preparando-se para enfren-
tar as novas condições econômi-
cas, revisando a autocapacitação.

● Utilize a rede de amigos como
canal facilitador para recolocar-se
nomercado (networking).

● Encontre fontes de inovação,
estimulandoavisãodenovas opor-
tunidades (empreendedorismo).

● Aceite as novas formasde traba-
lho, as quais passampor redefini-
ções profundas, como contrato
temporário, de tempoparcial, de
prestaçãode serviços, trabalho
por projetos, etc.

● Mantenha o entusiasmo e a auto
energia, buscando fazer aquilo
que lhe dá prazer.

● Sejamais ousado e se predispo-
nha a assumir riscos, buscando o
equilíbrio para não transformar a
luta por novas oportunidades em
sofrimento (equilíbrio emocional).

● Cuide da aparência e saúde,
pois inúmeros cargos dentro de
umaorganização valorizamesses
fatores.

● Tenha seu objetivo profissional
bemdefinido antes de sair a cam-
po embusca de uma colocação.

● Elabore umportfólioprofissio-
nal adequado com foco na área
emque pretende atuar

EMPREGO

● Flexibilidade para se relacionar
compessoas e para negociar. No
setor de serviços, omais experien-
te émuito requisitado.

● Aptidão para assumir postos
que, emoutras ocasiões, exigiriam
treinamento prévio para pessoas
mais jovens.

● Transmissão de conhecimentos
para osmais jovens. Os setores
industrial e fabril estão adotando
esta prática, devido à dificuldade
comqualificação profissional.

● Oportunidade para os emprega-
dores reduziremcustos comencar-
gos sociais, contratando-os por
projetos, comoprestadores de
serviços, entre outras opções.

Ampla experiência, profissional e de vida, torna o empregado veterano atrativo para as empresas

DETERMINAÇÃO-TerezinhaDonizete (esq.) eÂngelaMorales (dir.) esbanjamvontadeecomprometimentocomseusnovos trabalhos

Curso gratuito
de PowerPoint
A dinâmica do ambiente acadê-
mico e corporativo exige pes-
soascomaltoníveldecomunica-
ção e com habilidade para ex-
poridéiascomclarezaeobjetivi-
dade. Nesse contexto, um gran-
de aliado para apresentações é
o PowerPoint, programa que
permite a criação e exibição de
determinado tema usando re-
cursos de imagens, sons, textos
e vídeos, que podem ser anima-
dos de diferentes maneiras.

Quanto mais o usuário sou-
ber utilizar os recursos desse
aplicativo, melhor será o resul-
tado de suas exposições. Com
essepropósito,oCentrodeInte-
gração Empresa-Escola (Ciee)
desenvolveu o curso de educa-

ção a distância Apresentações
em PowerPoint.

Usandoorecursodainterati-
vidade, o curso é destinado a
quemjáconheceaferramentae
ensina a elaborar uma apresen-
tação criativa, com base no pú-
blico-alvo, no objetivo, nas ca-
racterísticas do local e no con-
teúdo.

Também explica como usar
corretamentefontes,sons,efei-
tos, imagens e cores, bem como
calcular a distância ideal entre
a plateia e a tela de projeção,
entre outras dicas. Dividido em
três aulas, tem duração de três
horas e o participante tem até
sete dias para concluí-lo.

Com mais esse módulo, che-

gama 25os cursosdeEducação
aDistância(EaD)oferecidospe-
lo Ciee, gratuitos e disponíveis
nositewww.ciee.org.brparaes-
tudantes cadastrados.

Além de apostila para down-
load,os alunoscontam commo-

nitoria on-line e esclarecimen-
to de dúvidas em salas de bate-
papo, FAQs (frequently asked
questions ou dúvidas mais fre-
quentes) e e-mails. Todos os
cursos oferecem certificados
para os aprovados.

MARCELO XIMENEZ/AE

Organizações
unem jovens e
experientes para
obter equilíbrio

ROBSON FERNANDJES/AE

ESCALAPB PB ESCALACOR COR
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