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Empresado ItaimBibi ofereceestágiopara
estudante de administração de empresas
ou comunicação social com ênfase empu-
blicidade e propaganda, com conhecimen-
tos em informática. Vale-refeição e benefí-
cios previstos na Lei do Estágio.

Empresa da Bela Vista oferece estágio pa-
ra estudantes de administração de empre-
sas, secretariado, administração em mar-
keting, engenharia, matemática, estatísti-
ca,análisedesistemas, tecnologiada infor-
mação ou técnico de informática com co-
nhecimentos deExcel e Power Point. Vale-
refeiçãoebenefíciosprevistosnaLeidoEs-
tágio.

Empresa do Centro de SP oferece estágio
paraestudantedeadministraçãodeempre-
sas, com conhecimentos de Excel, Word e
Internet. Vale-refeição e benefícios previs-
to na Lei do Estágio.

Empresa doParque Ipê oferece estágio
paraestudante deadministraçãode empre-
sas.Bolsa-auxílio, assistênciamédica, ces-
tabásica epossibilidadedeprorrogação e
efetivação.

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

Empresa doCentro oferece vagade estágio
para estudante dedireito. Benefícios daLei
doEstágio, assistênciamédica e vale-refei-
ção.

Empresa da Freguesia doÓ oferece está-
gio para estudante de técnico em eletrôni-
ca, eletrotécnica oumecatrônica. Benefí-
cios 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

Adm. emp./Econ./Dir./Contab.
Estatística/Eng. da computação Ciência da computação

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: 2.º e 3.º anos
Região: Av. Paulista
Área: tecnologia da informação
Benefícios: Vales-transporte e refei-
ção e assistência médica
Requisitos: –
Sigla: 265822/ANG

Eng. química /Materiais/Produção Publicidade e propaganda

Formação: 12/2010
Região: Jandira
Área: Engenharia
Benefícios: Vales-transporte e refei-
ção, chance de efetivação
Requisitos: Inglês intermediário
Sigla: 251634/DA

Formação: 12/2011
Região: Guarulhos
Área: Marketing
Benefícios: Fretado, refeitório, cesta
de natal
Requisitos: Corel Draw e Photoshop
Avançado
Sigla: 248430/LI

Engenharia química/Produção Direito

Formação: 12/2011
Região: Cotia
Área: Engenharia
Benefícios: Vales-transporte e refei-
ção, ônibus fretado, convênio farmá-
cia, assistência médica e odontológica
Requisitos: Inglês intermediário
Sigla: 274072/DA

Formação: 12/2011
Região: Jd. Panorama
Área: Jurídica
Benefícios: Transporte, restaurante no
local, assistência médica
Requisitos: Pacote Office
Sigla: 266976 / 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

OProgramadeEducaçãoConti-
nuada da Escola Politécnica da
USP (Pece/Poli) está com ins-
crições abertas para o progra-
ma de treinamento em Método
dos Elementos Finitos Aplica-
do à Conformação Mecânica.
Dirigido a profissionais das
áreas mecânica e metalúrgica,
curso foca os principais softwa-
resdeelementosfinitosdisponí-
veis no mercado. Ronald Plaut,
coordenador do curso, salienta
queomercadoécarentedepro-
fissionais que conheçam, em
profundidade, esses softwares ,
o que garante aos participantes
chances concretas de ascensão
profisional,diz. Informaçõesno
site www.pecepoli.com.br ou
pelo telefone (0--11) 2106-2400.

Poli-USPdácursode
‘elementosfinitos’
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PROCESSOS ESPECIAIS DE SELEÇÃO

O Carrefour prorrogou até 14
de dezembro as inscrições para
oprocessodeseleçãodetempo-
rários para suas lojas localiza-
das em todo o Brasil. São 2.450
novos postos de trabalho dispo-
níveis nos 17 Estados em que a
rede está presente, para os car-
gos de recepcionistas de caixa,
fiscaisdeloja,balconistas,auxi-
liares de perecíveis, padeiros,
confeiteiros, açougueiros e pei-
xeiros. No Estado de São Paulo,
são 1.422 vagas em aberto. Os
interessados devem entregar o
currículo no Balcão de Atendi-
mento de qualquer loja Carre-
four ou Carrefour Bairro até 14
de dezembro. A empresa ofere-
ce benefícios como assistência
médica e previdência privada.

Com o intuito de suprir a carên-
ciadeprofessoresepesquisado-
resespecializadosemgestãoin-
ternacional ESPM lança o pri-
meiro o mestrado sobre este te-
ma no Brasil. O curso contem-
pla duas grandes linhas de pes-
quisa: estratégia em gestão in-
ternacionalemarketingemges-
tão internacional e os eixos
abrangem temas como as dife-
renças culturais entre agentes
de diferentes países; a competi-
tividade internacional das em-
presas; a gestão de empresas
multinacionais,entreoutros.In-
formações sobre o programa e
o processo de seleção através
do site: www.espm.br/pmgi ou
dos tel. (0--11) 5085-4638.

9+

O Governo do Estado de São
Paulo vai criar um programa
para ajudar ex-presidiários a
encontrarumespaçonomerca-
do de trabalho. As secretarias
Estaduais do Emprego e Rela-
çõesdoTrabalho (Sert),daAd-
ministração Penitenciária
(SAP) e da Justiça e da Defesa
da Cidadania (SJDC) anun-
ciam amanhã, no Palácio dos
Bandeirantes, o Programa de
Inserção de Egressos do Siste-
ma Penitenciário no Mercado
de Trabalho (Pró-Egresso). O
objetivo é estimular a inclusão
de egressos das penitenciárias
paulistas por meio de progra-
mas de intermediação de mão
de obra e qualificação.

Carrefourabre2.450
vagasemtodooPaís

MestradoemGestão
InternacionalnaESPM

RECÉM-CONTRATADO–BaccarinéonovopresidentenoBrasil damultinacional japonesaAstellasFarma

Demandaporexecutivosestá
aquecidanoperíodopós-crise

Ex-detentosterãoajuda
paraconseguirtrabalho

OPORTUNIDADE

FORMAÇÃO

Incentivosfiscaiseobomdesem-
penho do setor industrial a de-
manda por executivos no Brasil.
Empresasquetinhamvagassus-
pensas desde a crise voltaram a
contratar e, em vários setores,
postosde direçãoforam amplia-
dos.Asvagascresceram21%em
outubro, em comparação com o
mês anterior. Em relação ao
mesmo período de 2008, a alta
foi de 11%. Os números são da
pesquisa Job Bank, que monito-
ra o desempenho do setor, feita
pelaRightManagement,consul-
toria de gestão de carreiras.

O setor industrial liderou as
contratações em outubro, com
40% das vagas. O desempenho
foi impulsionado pelas indús-
trias de bens de consumo, auto-
mobilísticaeconstruçãocivil,as
principais beneficiadas pela re-
dução do imposto sobre produ-
tos industrializados (IPI). “Com
outrasaçõesdogoverno,amedi-
da estimulou o consumo. O con-
sumo está maior e isso se reflete
nas políticas das empresas”, diz
a diretora de Transição de Car-
reiradaconsultoriaRightMana-
gement, Matilde Berna.

Nas empresas que deman-
damaltoníveldeespecialização,
os profissionais da concorrên-
cia são os mais cobiçados. “Em
algumas áreas, não temos tem-
po nem condições de formar
mãodeobra.Épraticamenteim-
possívelformarumaequipesem
recorrer à concorrência”, diz o
presidente da Astellas Farma,
Devaney Baccarin, cuja empre-
safoiresponsávelporumverda-
deiro arrastão no mercado far-
macêutico. A filial brasileira da
segunda maior empresa farma-
cêuticadoJapãoiniciousuasati-
vidades no País no fim de outu-
bro. Desde então, já levou para
seus quadros cinco executivos
de algumas das principais con-
correntes. Além do próprio pre-
sidente da companhia, Devaney
Baccarin, com mais de 32 anos
deexperiênciaemoutrasempre-
sas do ramo. Ao todo, a multina-
cional contratou 60 profissio-
nais – não só executivos – para
começar suas operações.

CRESCIMENTO
As taxas de crescimento de dois
dígitos e as vendas superiores a
US$ 19 bilhões, excluindo as
áreas hospitalar e governamen-
tal, justificam o investimento
ambicioso no mercado brasilei-
ro, afirma o presidente da As-
tellas. “Parece uma atitude mui-
to radical, mas na verdade foi
muito ponderada. Foram dois
anos e meio de pesquisa.”

O grupo começa suas opera-
ções de olho no crescimento dos
tratamentosparadoençasuroló-
gicas. “Pela primeira vez, o País
terá um programa de saúde pú-
blica destinado exclusivamente
aos homens. Além de ser uma
conquista para a população, dá
excelentes perspectivas para o
mercado”, considera Baccarin.

As empresas de bens de con-
sumo, outra aposta de cresci-
mento dos especialistas, estão
correspondendo às expectati-

vas. E não apenas em São Paulo.
Líder no mercado de cafés no
Brasil, a multinacional Sara Lee
acabade reforçar seu quadro de
executivos. Para cuidar da área
comercial no Rio de Janeiro, Es-
pírito Santo e Minas Gerais,
trouxe o administrador Paulo
Cury de volta à iniciativa priva-
da. Ex-Coca-Cola e Kraft Foods,
ele integrava a equipe da Secre-
taria Municipal da Casa Civil do

Rio de Janeiro. “Retornei para a
iniciativa privada após concluir
um ciclo de grande aprendizado
nosetorpúblico.Otimingfoiper-
feito”,diz.ParaCury,omercado
está em seu melhor momento
desde a crise. “As oportunida-
des estão surgindo principal-
mente neste último trimestre.”

Recém-chegado à empresa
responsável pelas marcas Café
do Ponto e Pilão, Cury afirma

que os desafios acompanham o
ritmo de crescimento do merca-
do. “Apesar do pouco tempo, já
pude notar, pelo dinamismo da
categoria de café e pela força do
portfóliodaempresa,queomer-
cado está acelerando o seu cres-
cimento e que as perspectivas
são realmente muito boas.”

Naáreaadministrativafinan-
ceira, os resultados são ainda
mais expressivos. A demanda

por profissionais cresceu
36% entre janeiro e setembro
de 2009, em comparação
com o mesmo período de
2008, segundo levantamento
daconsultoriaderecursoshu-
manos DBM. “Com a crise e
os impactos no mercado, as
empresasfortalecemoladofi-
nanceiro e administrativo”,
diz o presidente da consulto-
ria, Claudio Garcia.

REMUNERAÇÃO
Emboraa procuraporexecu-
tivos tenha aumentado, a re-
muneração permanece no
mesmo nível, diz a diretora
Matilde Berna. Assim, para
atrair os profissionais, as em-
presas têm investido em van-
tagens na própria compa-
nhia, como maior participa-
ção no processo decisório.

As consultorias especiali-
zadas e os headhunters ainda
são a principal forma de re-
crutamento e seleção de exe-
cutivos. Entretanto, as em-
presas dão atenção cada vez
maior ao perfil dos possíveis
empregadosemredessociais
e de relacionamento na inter-
net. “Hoje o mercado está
atentoao queos profissionais
estão fazendo online”, diz o
headhunter e professor da
FGV Luiz Carlos Cabrera.

Especialista na seleção de
profissionaisdealtonível,Ca-
brera diz que o mercado de
executivos deve permanecer
aquecido no ano que vem.
Um dos líderes na pauta de
exportações brasileiras, o
agronegócio deverá oferecer
boas oportunidades. Com a
elevaçãodasvendaseamanu-
tenção dos incentivos fiscais,
ovarejoeosetorautomobilís-
ticotambémindicamaumen-
to na oferta. “Para sustentar
um crescimento de 5,5% a
6,5%, como afirmam alguns
especialistas, as empresas
vão precisar investir.”

O setor de serviços, res-
ponsável por 28% das contra-
tações em outubro, deve ser
umdosdestaquesde2010.So-
bretudo na área de tecnolo-
gia da informação e setores
especializados, que oferecem
atualmente mais da metade
das vagas no ramo. “Não fize-
mosnenhuma avaliação,mas
acreditamos que o ano que
vem não será ruim. Mesmo a
expectativa das eleições não
deveresultar em grandes im-
pactos”, diz Matilde Berna. ●

TECNOLOGIA

REABILITAÇÃO

Consumomaior, sobretudo por causa da redução do IPI, estimula contratações de alto nível

Há88vagasparacursodetecnologiadainformação

MERCADO

NÚMEROS
JOSÉ LUÍS DA CONCEIÇÃO/AE

EstudantesdeTecnologiadaIn-
formação terão mais uma chan-
ce de turbinar seu currículo e
contar com mais possibilidades
para a conquista de um estágio.
A partir de amanhã, dia 7 de de-
zembro, estarão abertas as ins-
crições para o processo seletivo
das 88 novas vagas para o Cisco
IT Essentials oferecido em par-
ceria com a Cisco/Ainet/CTT
Brasil.O curso fornece conheci-
mentos que permitem identifi-
car problemas e aplicar solu-
ções para instalação, manuten-
ção preventiva e consertos de
computadores de mesa e lap-
tops. Com carga horária de 80
horas, o curso Cisco IT Essen-
tials, ainda, prepara o aluno pa-
ra prestar o exame de certifica-
ção CompTia A +, que atesta os
conhecimentos para que possa
atuar como analista de service-

desk,profissionalmuitorequisi-
tado por empresas que traba-
lham com suporte.

Paraparticipar,osinteressa-
dos devem ser cadastrados no
CIEE, estar cursando o ensino
profissionalizante ou superior
na área de Tecnologia da Infor-
mação. As inscrições vão até 10
de janeiro e devem ser feitas pe-
lo site www.ciee.org.br, por
meio do qual os candidatos se-
rão selecionados por prova teó-
rica e teste de interesses. Serão
formadas turmas para o perío-
do da manhã (das 8h30 às
12h30) e tarde (das 13h30 às
17h30).As aulas serão ministra-
das dois dias da semana (às se-
gundas e quartas-feiras ou ter-
ças e quintas-feiras), iniciando
em 18 de janeiro, nos laborató-
rios de informática, na R. Taba-
puã, 540, São Paulo (SP). ●

21% foi o aumento
no número de vagas para
executivos emoutubro

40% a mais
de vagas foram registrados
na indústria

28%a mais
de vagas foram registradas
no setor de serviços
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