
PAINELDEVAGASDEESTÁGIOPARAESTUDANTESCOMDEFICIÊNCIA FÍSICA

Empresa do ItaimBibi oferece estágio
para estudante de administração de em-
presas ou comunicação social empublici-
dade e propaganda, com conhecimentos
em informática. Benefícios: vale-refeição e
os previstos na Lei do Estágio.

Empresa da Bela Vista oferece estágio
para estudante de administração de em-
presas, secretariado, administração em
marketing, engenharia,matemática, esta-
tística, análise de sistemas, tecnologia da
informação ou técnico de informática com
conhecimentos de Excel e Power Point.
Benefícios: vale-refeição e os previstos na
Lei do Estágio.

Empresa do Centro oferece estágio para
estudante de Administração de Empresas,
comconhecimentos de Excel,Word e
Internet. Benefícios vale-refeição e os
previstos na Lei do Estágio.

Empresa do Parque Ipê oferece estágio
para estudante de administração de em-
presas. Assistênciamédica, cesta básica e
chance de prorrogação e efetivação, além
dosbenefícios previstos na Lei do Estágio.

Empresa da Barra Funda oferece estágio
para estudante de administração de em-
presas com conhecimentos de Excel e
Access. Benefícios: vale-refeição, chance
de prorrogação e efetivação do estágio.

Empresa no Belenzinho oferece estágio
para estudante de tecnologia da informa-
ção ou similares, elétrica,mecânica ou
mecatrônica. Benefícios: assistênciamédi-
ca, vale-transporte, assistência odontológi-
ca, convênio com farmácia, refeitório no
local e benefícios da Lei do Estágio.

Empresa do Centro oferece estágio para
estudante deDireito. Benefícios: assistên-
ciamédica, vale-refeição e benefícios
previstos na Lei do Estágio.

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 de empresas
Economia/Direito/Contabilidade
Estatística/Eng. da Computação

Comunicação Social/Jornalismo
Relações Públicas/Publicidade

Formação: 6/2011
Região: Osasco
Área: Todas as áreas da instituição
Benefícios: Bolsa-auxílio, auxílio trans-
porte e possibilidade de efetivação
Requisitos: –
Sigla: 3462/DA

Formação: 12/2011 a 12/2012
Região: Jd. Paulistano
Área: Comunicação
Benefícios: Vales-transporte e refei-
ção, assistência médica, seguro
Requisitos: –
Sigla: 258406

Direito Administração de Empresas / Publici-
dade e Propaganda

Formação: 12/2010 a 12/2011
Região: Alphaville
Área: Jurídica
Benefícios: VT/VR/Possibilidade de
efetivação
Requisitos: Inglês intermediário (dife-
rencial)
Sigla: DA

Formação: 12/10 a 12/11
Região: Vila Olímpia
Área: Marketing
Benefícios: Vales-transporte e refei-
ção
Requisitos: Inglês avançado
Sigla: 260266/ANG

Engenharia Química/Produção
Matemática Arquitetura e Urbanismo

Formação: 12/2010
Região: Jandira
Área: Engenharia
Benefícios: 4 ou 6 horas / VT / VR /
Possibilidade de efetivação
Requisitos: Inglês avançado
Sigla: 251634

Formação: Jun./2011 a Dez./2012
Região: Pinheiros
Área: Implantação
Benefícios: Vales-transporte e refei-
ção, assistência médica
Requisitos: Autocad
Sigla: 250642/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

As inscrições para a primeira
turma do programa de Trai-
nees2010daÚnicaIndústriade
Móveis S.A., fabricante de mó-
veis, seguem até 30/11. Os sele-
cionadosvãoatuarcomosuper-
visores em território nacional
das três marcas da empresa
Dell Anno, Favorita e New. A
procura é por jovens talentos
com ensino superior completo
ou em fase de conclusão nas
áreas de administração, arqui-
tetura, comércio exterior, ciên-
cias contábeis, engenharia de
produção, direito e design. O
candidato deve ter disponibili-
dade para viagens e mobilidade
para as regiões do Brasil. Inte-
ressados: www.unicamoveis.
com.br/projeteseufuturo.

CARACTERÍSTICAS

Indústriademóveis
seleciona jovens
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PROCESSOS ESPECIAIS DE SELEÇÃO

9+

Nos dias 28 e 29de novembro, o
CGPA começa uma nova tur-
ma de formação de instrutores
para prática de Pilates. O cur-
so, que é direcionado para pro-
fissionais que já atuam na área,
tem reconhecimento interna-
cional pelo Pilates Method
Alliance (PMA), que garante o
controle de qualidade, ensino e
aplicação do método em todo o
mundo. O curso de Certifica-
ção ensina o conteúdo comple-
to do método, com 20 alunos
por turma, em 8 módulos teóri-
co-práticos no próprio espaço
do CGPA (Avenida Angélica,
2.510, 6º andar). Para mais in-
formações e inscrições, tel.
(0--11)3129-4765ou www.cgpa-
pilates.com.br.

O Instituto Nacional de Metro-
logia, Normalização e Qualida-
de Industrial (Inmetro) está
com 71 vagas abertas para o Rio
deJaneiro.Aotodo,são38espe-
cialidades para o cargo de Pes-
quisador–TecnologistaemMe-
trologia e Qualidade. Os candi-
datos devem ter curso superior
completo de acordo com a exi-
gência do cargo desejado. En-
treasespecialidadesestãoCiên-
cias Biológicas, Biomedicina,
Biofísica, Engenharia Elétrica,
Farmácia, Física, Medicina,
Química, Medicina Veteriná-
ria, Microbiologia e Zootecnia.
As inscrições podem ser feitas
pelo site www.cespe.unb.br/
concursos/inmetro_pesquisa-
dor2009 até 22/11.

A Coca-Cola Brasil abriu as ins-
crições para o programa Cres-
cendo Positivamente, que re-
crutarájovensprofissionaispa-
ra as áreas de Administração,
Economia,EngenhariaeComu-
nicação, entre outras. No total
sãocercade20vagas.Asinscri-
çõesseguematéestaquinta-fei-
ra. A novidade deste ano é que a
maiorpartedoprocessoocorre-
rá no ambiente virtual, tanto os
testesderaciocíniológicoemin-
glês quanto a entrevista. Com
isso, candidatos de todo o País
terão a chance de participar
sem a necessidade de desloca-
mento.As inscriçõesdevem ser
feitas pelo site www.cocacola-
brasil.com.br.

Cursoformainstrutores
dePilatesemSãoPaulo

Inmetroestácom71
vagasparapesquisador

Coca-Colaabre
vagaspara jovens

●Habilidadepara gerenciar
conflitos

●Aberto para inovação e
mudança

●Estimulaque os colaboradores
deem ideias

●Motivadore que saibamecanis-
mos paramotivar os demais

●Ter objetivo de sempre se
superar

●Preocupado com resultados
e aomesmo tempo com
a satisfação e sobrecarga
da equipe

TRAINEES

ESPECIALIZAÇÃO

CONCURSO

OPORTUNIDADES

Executivosdopós-criseestão
maisatentosabonsresultados

Vagasdeestágio
paraaAlstom

Acabou a era do resultado a qualquer preço. Ordem agora é garantir a qualidade

Juliana Portugal

Os líderes das empresas já não
são mais os mesmos. “A trans-
formação se tornou mais evi-
dente nos últimos cinco anos.
Antes, era uma figura focada
quase que praticamente nos re-
sultados, além de ter todas as
decisões centradas nele”, afir-
ma um dos sócios do Grupo
Bridge,empresa deconsultoria
especializada em desenvolvi-
mento de lideranças e grupos,
Celso Braga.

Amudançafezcomqueaper-
cepção do líder se voltasse mais
para os colaboradores, segun-
do Braga. “O líder, hoje, está
mais preocupado que os funcio-
nários tenham condições para
desenvolver o trabalho com
qualidade”, explica ele.

E foi durante a crise econô-
mica que a transformação no
comportamentofoi mais incen-
tivada pelas empresas. “Havia
uma grande necessidade de as
organizações se adaptarem ao
momento delicado, com líde-
resquetivessemumanovapos-
tura”,diz Braga. Paraa consul-
tora de carreiras da DBM, con-
sultoria especializada em ges-
tão de capital humano, Irene
Azevedo,acrise acelerouopro-
cesso de reestruturação: “O

executivo está mais sobrecar-
regado, logo, é o momento de
atuar numa área com a qual
realmentegoste,porqueapres-
são será grande”.

O chamado “líder sustentá-
vel”, segundo Braga, tem uma
visão mais geral da empresa e
não visa a um resultado a qual-
querpreço, mas sim aoresulta-
do com qualidade. “Ele pensa
najornadade trabalhodos pro-
fissionais, se eles são produti-
vos. Além disso, bem-estar de
uma maneira geral está sendo
mais valorizado.” Braga diz

que um colaborador que rece-
be melhores condições no tra-
balho consequentemente ofe-
rece uma contribuição melhor
para a empresa: “O resultado é
observado ao longo do percur-
so, o que garante o processo se
mantenha.” Além da visão glo-
bal,o líder tem amplosconheci-
mentos sobre outras culturas.
“Ele cria um ambiente propí-
cio a inovações e dá espaço pa-

ra que os colaboradores tra-
gam novidades.”

Ireneressalta quehá umadi-
ferença entre líder e gestor:
“Nemtodo gestoré líder,no en-
tanto, todo bom líder tem co-
nhecimento de gestão.” De
acordo com ela, o líder conse-
gue captar e guiar os colabora-
dores para um objetivo, “e nem
sempre um gestor desempe-
nha esse papel”.

SELEÇÃO
Bragadiz que, na prática, apro-
cura não é mais somente pelos
profissionais que se formaram
nasuniversidadesmaisconcor-
ridas e que têm uma pós-gra-
duação no currículo. Segundo
ele, os valores humanos tam-
bém ganharam destaque na vi-
da profissional. De acordo com
Irene, o currículo não é o único
critérioparaselecionarumfun-
cionário. “O profissional preci-
sa se autoconhecer. Para estar
na liderança ele precisa dar
exemplos. Conhecemos um lí-
der por suas atitudes”, afirma.

Todavia, de acordo com Bra-
ga, é essencial que o profissio-
nal saiba que a formação ainda
tem um peso no direcionamen-
to da carreira: “O conhecimen-
to que ele tem hoje não será
mais suficiente nos próximos

seismeses.Éextremamentene-
cessário atualizar-se.” E, para
isso, completa: “Tem de saber
quais as escolhas vão contri-
buir para esse processo.”

Parao CEO da Robert Wong,
consultoria empresarial, Ro-
bertWong, as dicas para o novo
líder se baseiam em fatores ex-
ternos e internos. “Deve inves-
tiremsimesmoeestardisposto
a aprender, porém a empresa
precisa também oferecer a
oportunidade para que os jo-

vens profissionais apren-
dam com chefes experien-
tes”, explica. As questões in-
ternas, segundo Wong, en-
globam: humildade, tolerân-
ciaegenerosidade.“Oprofis-
sional equilibrado é mais va-
lorizado, especialmente
quando se enfrentam situa-
ções caóticas, como momen-
tos de crise”, exemplifica.

NOVOMODELO
O diretor financeiro da Godi-
gital, empresa de TI, Daniel
Schwetz,podeserconsidera-
do um novo líder. Há quatro
meses na empresa, o convite
para entrar na companhia
veioexatamenteparaadotar
um novo modelo de gestão.
“Precisa ter técnica. Não dá,
por exemplo, para impor
muitas metas, sem pensar
em como os colaboradores
vão executá-las.”

De acordo com Schwetz, a
dica para ser um novo líder é
aprendercomassituações já
vividas. “Não sabemos tudo.
Éprecisoescutaroqueosco-
laboradores têm adizer. Cla-
roqueassugestõesdevemes-
taralinhadascomoqueaem-
presa precisa, e, assim, você
ganha a confiança daqueles
que trabalham com você.” ●

ODIRETORFINANCEIRODAGODIGITAL,EMPRESADETI,DANIELSCHWETZ–“Épreciso técnica.Nãodápara impormuitasmetas, sempensaremcomoserãoexecutadas”

APÓSATEMPESTADE

O CIEE está recrutando candi-
datospara o ProgramadeEstá-
gio de 2010 da Alstom, uma das
líderesmundiaiseminfraestru-
tura para geração de energia e
transporte ferroviário. Podem
se inscrever estudantes do pe-
núltimoedoúltimoanodoscur-
sos de engenharias (elétrica,
eletrônica, da computação, me-
catrônica, mecânica, elétrica
com ênfase em eletrotécnica,
elétricacomênfaseemeletrôni-
ca, produção e produção mecâ-
nica), ciências da computação,
administração de empresas,
ciências contábeis e técnico em
eletrônica/eletrotécnico.

Os aprovados atuarão na La-
pa, capital. A bolsa é de R$ 960

para estudantes do penúltimo
anoede R$1.050 paraos do últi-
mo ano, para jornada de 6 horas
diárias. A empresa ainda ofere-
ce plano de saúde, assistência
odontológica, seguro de vida,
além dos benefícios previstos
na lei do estágio.

Interessados devem entrar
em contato até 19/11 com o
CIEE, telefone (0--11)
3046-8220. O processo seletivo
compreendetrêsetapas:avalia-
ção presencial, com entrevista
coletiva, redação e testes de ra-
ciocíniológicoedelínguaportu-
guesa; dinâmica de grupo e en-
trevista individual. Estágio
com duração de um a dois anos,
com chance de de efetivação. ●

Valores humanos
contam mais
do que altas
graduações

NECO VARELLA/AE
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