
PAINEL DE VAGAS DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA

Empresa situada na região do Itaim Bibi
está oferecendo vaga de estágio para
estudante com deficiência. É preciso
que os interessados estejam cursando
administração de empresas ou
comunicação social com ênfase
em publicidade e propaganda.
Os benefícios estão previstos na
Lei de Estágio, além de vale refeição.

Empresa situada na região da Bela Vista
está oferecendo vaga de estágio para
estudante com deficiência. É preciso
que os interessados estejam
cursando administração de empresas.
Os benefícios estão previstos
na Lei de Estágio, além de vale refeição.

Empresa situada na região
do Centro de São Paulo está oferecendo
vaga de estágio para estudante
com deficiência que esteja cursando
administração de empresas.

É preciso ter conhecimentos de Excel e
Internet. Os benefícios estão previstos na
Lei de Estágio, além de vale refeição.

Empresa situada na região do
Parque Ipê está oferecendo vaga
de estágio para estudante com
deficiência. É preciso que os interessados
estejam cursando administração
de empresas. Os benefícios oferecidos
estão previstos na Lei de Estágio.
Além disso, o estagiário terá direito
à assistência médica e também
cesta básica.

Empresa situada na região
da Freguesia do Ó está oferecendo
vaga de estágio para estudante com
deficiência. É preciso que os interessados
estejam cursando o técnico em
eletrônica, eletrotécnica ou mecatrônica.
Os benefícios estão previstos na Lei de
Estágio. Além disso, o estagiário
receberá vale transporte.

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. Empresas/ Econ./Direito/
Cont./ Estatística / Eng. da Comp.

Administração/Engenharia química

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

Formação: 12/2011
Região: Cotia
Área: Atendimento
Benefícios: Inglês intermediário
Requisitos: Restaurante, fretado, assis-
tência médica, estacionamento
Sigla: DAN/606

Eco./Administração/C. Contábeis C. computação/An. sistemas

Formação: 12/2011 a 12/2012
Região: Sul
Área: Controladoria
Benefícios: Restaurante, vt, estaciona-
mento, assistência médica
Requisitos: Inglês intermediário
Sigla: 14484/ANG

Formação: 12/2010
Região: Vila Olímpia
Área: Infraestrutura
Benefícios: Vt e refeição
Requisitos: Noções de Linux, firewall
Sigla: 270306/LI

Publicidade e Prop./Marketing Direito

Formação: 6/2010 a 12/2010
Região: Cotia
Área: Marketing, desenvolvimento
Benefícios: Restaurante, fretado, assis-
tência médica, estacionamento
Requisitos: Inglês intermediário
Sigla: 179580

Formação: 12/2011
Região: Vila Olímpia
Área: Jurídica
Benefícios: Vales-transporte e refei-
ção, assistência médica
Requisitos: Inglês avançado
Sigla: 277857/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

O Grupo Unicasa está com ins-
crições abertas para o progra-
ma trainees 2010 até o dia 28. A
empresa busca dez profissio-
naisparaatuarcomosuperviso-
resdasmarcasDellAnno,Favo-
rita e New. O perfil é de pessoas
dinâmicas, com ensino supe-
rior completo, formadas entre
2008 e2009, nasáreas de admi-
nistração, arquitetura, comér-
cio exterior, ciências contábeis,
engenharia de produção, direi-
to e design. Os interessados de-
vem acessar o site www.trai-
neeunicasa.com.br.

PROGRAMAS CIEE

GrupoUnicasacontrata
dezsupervisores

CIEE

PROCESSOS ESPECIAIS DE SELEÇÃO

DIVISÃO –“Háummistodepreocupaçãopor terdedeixarobebêeansiedadeparavoltar ao trabalho”

OGrupoBrigdeestácominscri-
ções abertas para os cursos da
Brigde Eduk, escola de forma-
çãodeprofissionais. Atualmen-
te, a escola oferece três cursos
com duração de aproximada-
mente um ano: pós-graduação
emLiderançaEstratégica,Mas-
terofArtsinLeadership,Mana-
gement and Governance e
MBA Management Accoun-
ting and Governance. Mais in-
formações,na sede da escolana
Rua Apucarana, 428, 1º andar,
Tatuapé, em São Paulo ou pelo
tel. (0--11) 2942-8862.

A consultoria RH Vendas está
selecionando 80 vendedores de
telefonia móvel para diversos
shoppingsdacidadedeSãoPau-
lo como Butantã, Center Norte,
Continental, Ibirapuera, Jar-
dim Sul, Market Place, Osasco,
entre outros. Para concorrer, é
preciso ter experiência ante-
rior com Telecom, desenvoltu-
ra e gosto por vendas. A empre-
sa oferece salário fixo, comis-
são e benefícios, com média de
ganhosdeR$1.500mensais.Pa-
ra mandar currículo acesse
www.rhvendas.com.br.

O Congresso Latino-America-
no de Coaching reunirá, entre
17 e 21 de março, alguns dos
maiores nomes do mercado. O
evento, organizado pela Socie-
dadeLatinoAmericana deCoa-
ching, contará com a participa-
ção de mais de 200 pessoas em
Itatiba (SP). O congresso terá
palestras e cursos, entre eles:
Coaching Executivo e Leader
Coach Adventure. Informa-
ções, telefone (0--11) 2288-1206
ou no site www.congressode-
coaching.com.

VALÉRIA GONÇALVEZ/AE

A consultoria empresarial
Thompson, o NPT (núcleo liga-
do à FEA de Ribeirão Preto da
USP)eaFundaçãoparaPesqui-
sa e Desenvolvimento da Admi-
nistração, Contabilidade e Eco-
nomia(Fundace)firmarampar-
ceria para criar o Programa de
Formação de Consultores de
Gestão (PFCG), que terá dura-
ção de 320 horas, feito para
atenderàaltademandaporser-
viços de consultoria. Tel. (0--11)
5041-2565ouwww.fundace.org.
br/torneseumconsultor.
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Escola lançacursopara
capacitaçãode líderes

Oportunidadeem
shoppingdeSãoPaulo

Congressodecoaching
ocorreráemmarço

Juliana Portugal
São Paulo

Novoprogramapara
formarconsultores

FORMAÇÃO

Licença-maternidade ampliada
estimula fixação de funcionárias

TELEFONIA

EVENTO

Afastada, porém atualizada
MariaRitaacessavaositedaempresatodososdias

ESPECIALIZAÇÃO

TRAINEES

Juliana Portugal

Operíodode120diasdelicença-
maternidade, que vigorou por
22 anos na legislação trabalhis-
ta brasileira, desde a Constitui-
ção de 1988, foi recentemente
estendido para 180 dias. Desde
o dia 25 de janeiro, já é possível
aderir ao programa Empresa
Cidadã, que amplia o prazo pa-
ra seis meses – após mais de um
ano depois do Congresso apro-
var a lei que criou o programa.
“Paraas funcionárias éum estí-
mulo”, acredita o sócio respon-
sável pelas relações trabalhis-
tas do escritório Fortunato,
Cunha, Zanão e Poliszezuk Ad-
vogados, Marcos Vinicius Po-
liszezuk. O acréscimo de 60
diasnalicença-maternidade,se-
gundo Poliszezuk, não causará,
porém, mudanças significati-
vas, nem despesas adicionais,
para as grandes empresas, que
são o foco da nova lei. “Mesmo
com o empregador pagando os
dois meses adicionais, ele pode-
rádescontarovalornoImposto
de Renda”, diz.

Para a coordenadora do cur-
so de Gestão em RH da Veris
Uirapuru Imapes de Sorocaba
(SP),MaryCássiaBatistadeSi-
queira, as organizações que já
investem em responsabilidade
socialcertamente usarãoopro-
grama. “Quanto mais benefí-
cios, mais o profissional valori-
za o emprego e a empresa”, diz.

AMAMENTAÇÃO
Poliszezuk ressalta que as fun-
cionárias que usufruírem do be-
nefício não poderão, porém, du-
rante o período da licença, dei-
xar o bebê em creches ou esco-
las.“Aleiéparaincentivarocon-
vívio e prolongar o tempo de
amamentação. Senão, perde to-
do o sentido”, explica ele.

AredevarejistaWalMartado-

toualicença-maternidadeesten-
dida em julho de 2008, quando a
lei ainda tramitava no Congres-
so. “Independentemente da le-
gislação, temos uma preocupa-
ção com as profissionais, afinal,
pouco mais da metade do qua-
dro de funcionários é formada
pormulheres”,afirmaovice-pre-
sidentedeRHdoWalMart,Mar-
cos Próspero.

A Euroforma, empresa do se-
tor farmacêutico, também ante-
cipou-se à lei. Desde dezembro

de 2007, as funcionárias têm di-
reito aos seis meses de licença.
“A empresa valoriza o papel da
profissional como mãe e dá con-
dições para a mulher colocá-lo
emprática”,dizagerentedeRH,
Márcia Tanaka.

O atrativo da Eurofarma não
para por aí. Ao término da licen-
ça,asfuncionáriastêmàdisposi-
ção uma creche dentro da pró-
pria empresa. “É um programa
que funciona como retenção do
profissional, além de motivar a

funcionária”, afirma Márcia.
A gerente de Produtos da Eu-

rofarma, Tatiane Campaner,
de 31 anos, é uma das funcioná-
riasque já aproveitarama licen-
ça-maternidade de 180 dias.
“Foi maravilhoso estar mais
tempocom meufilho eamamen-
tá-lo por mais dois meses.”
Além disso, Tatiane diz que, fu-
turamente, planeja ter outro fi-
lho.“É um diferencial importan-
te, que influencia na carreira
profissional.”

A farmacêutica Lucinéia
Leme, da WalMart, está grá-
vida de oito meses e prestes
a usufruir da nova licença-
maternidade. Quando en-
trou na empresa, há um ano,
Lucinéia não se preocupava
com o benefício. “Somente
quando fiquei grávida soube
que teria direito a mais de
quatro meses”, comemora a
farmacêutica, que se sente
privilegiada por desfrutar
da nova lei. ●

873 vagas oferecidas na
Prefeitura de São Paulo

Empresas que já adotavam benefício de 180 dias comprovam satisfação das empregadas

ATRATIVO– Depoisdeseismesesdiretocomo filho, Lucca,Tatianeainda temoprivilégio dacrechedentrodaempresanaqual trabalha

LEGISLAÇÃO

A
coordenadora de
Sustentabilidade
do Walmart, Maria
Rita Lobato, traba-
lha há cinco anos

na rede varejista. A decisão da
empresa de ampliar o período
de licença-maternidade ocor-
reu na época em que ela esta-
va grávida. Como boa parte
das profissionais, Maria Rita
emendou o benefício com as
férias. No total, foram sete me-
ses afastada. “Quando meu
filho estava com quatro me-
ses, percebi como ele ainda
era pequeno para eu voltar a
trabalhar, caso a licença-ma-
ternidade ainda fosse de 120
dias”, conta.

Mesmo com o direito asse-
gurado, porém, Maria Rita
confessa que se sentiu insegu-
ra por ter ficado tanto tempo
afastada da empresa. Para se
manter atualizada, durante a
licença-maternidade acessava
todos os dias o site do Wal-
Mart. Além disso, as visitas
que recebia dos colegas de tra-

balho também serviam
para que ela se informas-
se sobre o andamento
das atividades. “No fim
da licença, há um misto
de preocupação por ter
de deixar o bebê e a an-
siedade por voltar ao tra-
balho após tanto tempo
afastada”, diz.

FOCO NO SOCIAL
Após um mês de volta à
empresa, o marido de
Maria Rita – que atua na
mesma rede – foi transfe-
rido de Recife para São
Paulo. “Houve uma gran-
de preocupação da em-
presa em me recolocar”,
conta. Ela, então, além
de conseguir a transfe-
rência, recebeu uma pro-
moção. “Há uma cultura
com foco no social. Para
o funcionário conta mui-
to, principalmente como
um meio de retenção.” ●

JOSÉ LUIS DA CONCEIÇÃO/AE

Geologia, gerontologia, terapia
ocupacional,artesplásticas,as-
tronomiaeváriasoutrasocupa-
çõesatéaquicompoucademan-
da de profissionais começam a
despontar na lista de oferta de
vagas. Para os interessados, o
início do ano é um bom momen-
to: os cursos estão contempla-
dos entre as 873 vagas oferta-
dasnestasemanapelaPrefeitu-
ra de São Paulo.

Os candidatos atuarão em
várias atividades, entre as
quais identificação e registro
deáreasderisco,programasde
atenção ao idoso, atendimento
terapêutico a pacientes excep-
cionais,orientaçãoaparticipan-
tes de passeios culturais ou pe-

dagógicos, pesquisas astronô-
micas epalestras de divulgação
científica.

Além dos cursos citados, a
prefeituradispõedevagasdees-
tágio nas mais diversificadas
áreas, entre elas: administra-
ção de empresas, artes cênicas,
biblioteconomia, ciências con-
tábeis,ciênciasdanatureza,co-
municaçãosocial,cinematogra-
fia, geografia, gestão ambiental
e gestão de políticas públicas. A
bolsa-auxílio é de R$ 484,21 pa-
ra nível superior e de R$ 338,95
para ensino médio, para jorna-
dadiáriadequatrohoras.Os in-
teressados devem fazer inscri-
ção no CIEE até o dia 27, tel.
(0--11) 3046-8237. ●
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 7 fev. 2010, Empregos, p. Ce 2.




