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Educação. Apesar do aumento da oferta desses cursos – o número de vagas no País cresceu 45% em dois anos –, companhias como
Petrobrás, Caixa Econômica Federal, EMTU e Metrô de São Paulo excluem os tecnólogos dos editais de seus concursos públicos

Empresas estatais vetam profissionais
formados em cursos tecnológicos
EPITACIO PESSOA/AE-8/9/2010

Luciana Alvarez

Profissionais formados em
cursos superiores tecnológicos – como os da Faculdade
de Tecnologia de São Paulo
(Fatec) – enfrentam dificuldades de acesso ao mercado de
trabalho por não terem o título de bacharel. Apesar dos discursos favoráveis de governos e especialistas, empresas
estatais, como Petrobrás, Caixa Econômica Federal,
EMTU e Metrô de São Paulo,
excluem os tecnólogos dos
editais de concurso público.
A oferta de cursos superiores
tecnológicos vem crescendo no
País, em grande parte incentivada pelos governos federal e estaduais. Em apenas dois anos, de
2006 a 2008, o número de vagas
desses cursos cresceu 45%, segundo os dados mais recentes
do Censo da Educação Superior
doInstituto de PesquisasEducacionais (Inep). Os alunos da graduação tecnológica representam 10% do total de matriculados no ensino superior.
Um dos motivos da exclusão
dos tecnólogos dos quadros de
funcionários é a lentidão no processo de mudança de algumas
companhias,acreditaaprofessoradegestãodepessoasdaFundação Getúlio Vargas Anna CherubinaScofano.“Temosalgunselefantes brancos que não se atualizam.Seriaprecisomexerempráticas já institucionalizadas e fazer uma análise de mercado e
dos cursos”, afirma. “Mas grande parte do mercado aceita bem,
porque dá enfoque para as competências.”
Marcus Soares, professor de
gestão de pessoas do instituto
Insper, atribui o fenômeno em
grande parte a um “mal entendido”.“Háumaconfusãocomanomenclatura da profissão, que
cria uma interpretação incorreta de que é um curso técnico, de
menos valia”, afirma. “Quando
● Alcance

464.108

alunos estavam matriculados em
graduações de tecnologia no
País em 2008, segundo o MEC

GLOSSÁRIO
● Graduação

tecnológica

Curso de nível superior que
visa a formar profissionais
altamente especializados para atender campos específicos do mercado de trabalho.
Ensino costuma ter enfoque
prático, com estágio supervisionado. Duração oscila entre 2 e 4 anos. Permite entrada em mestrado e doutorado.

Imagem

● Bacharelado

Graduação superior mais tradicional, que oferece uma
formação ampla, contemplando teoria e prática. Curso pode durar de 4 a 6 anos e permite entrada em programas
de mestrado e doutorado.
● Licenciatura

Curso de nível superior para
a formação professores da
educação básica. Inclui matérias focadas em aspectos
pedagógicos e estágio obrigatório. Permite entrada em
programas de mestrado e
doutorado.

Crescimento. Alunos da graduação tecnológica já apresentam 10% do total de matriculados no ensino superior no País
uma empresa contrata, quer
sempre alguém com formação
melhor do que exige a posição.
Issotambémpodecontribuirpara a discriminação.”
Segundo o professor, a discriminação tende a diminuir a médio e longo prazo por causa do
chamado “apagão de mão de
obra”. “O mercado pode ser forçado a mudar. Se aumentar a demandapormãodeobra eascompanhias quiserem preencher
seus cargos, elas vão ter de aceitar os tecnólogos.”
Para o presidente do Sindicatodos Tecnólogos,Décio Moreira, a reserva de mercado de outrascategoriastambém causadificuldades aos formados. “A empregabilidade dos cursos é alta,
mas a questão é o tipo deresponsabilidade que nos deixam assumir. Um tecnólogo está completamente apto em sua área de formação, mas nem sempre isso é
reconhecido”, diz.
Otecnólogoeminstalaçõeshidráulicas José Eduardo Radaelli

enfrentouproblemascomoConselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia de São
Paulo (Crea-SP). “Precisei en-

Em São Paulo,
Fatecs formaram
3,8 mil em 2009
● O número de formados nas

Faculdades de Tecnologia (Fatecs) no Estado de São Paulo
vem crescendo a cada ano. Foram 2,5 mil em 2007, 3 mil em
2008 e 3,8 mil em 2009.
E as cifras devem continuar
aumentando: em 2011 começam as aulas em mais quatro
graduações, como a de Processos Químicos.
A tendência de expansão se
repete no âmbito federal: eram
11,9 mil vagas em 2007 e hoje
elas chegam a 37 mil.

trar na Justiça. Em 2005, conseguiumaliminarquemeautorizava a assinar projetos na minha
área”, contou. Mesmo com as dificuldades, Radaelli não se arrependedaopçãoporumcursotecnológico.“Apesar dadiscriminação, recomendo plenamente o
curso.”
Natural. O coordenador de En-

sino Superior do Centro Paula
Souza (que mantém as Fatec),
Angelo Luiz Cortelazzo, diz que
a dificuldade com os órgãos de
classe é natural. “Toda nova profissãotemdificuldadeemseestabelecer. Isso vai melhorar com a
ocupaçãodosespaços corporativos pelos tecnólogos.”
Cortelazzo acredita que uma
posturamaiscorretadasinstituições de ensino também ajudaria
a classe. “Às vezes são as próprias faculdades que fazem propaganda dos cursos de tecnologia como ‘rapidinho’, dizem que
você pode em seguida fazer uma
graduação ‘plena’”, critica.

Carga horária e formato
diferem, diz Petrobrás
A Petrobrás informa que não
aceita tecnólogos em seus processos seletivos porque “para a
empresa, existem diferenças
nos diplomas de graduação de
ensino superior, seja quanto à
carga horária, seja quanto à
abrangênciade atuação”.“Ocurrículo de bacharel atende à companhia, visto que contém disciplinasimportantesparaoexercício de atribuições na indústria
do petróleo”, diz a nota.
A Caixa Econômica Federal
explicou que abre concursos para técnico bancário, para os
quais não há exigência de curso
superior, e para carreiras como
advogado, arquiteto, engenheiro. Nesses casos, “exige-se di-

ploma” e também o registro em
órgão de classe.
A Empresa Metropolitana de
Transportes Urbanos de São
Paulo(EMTU)informouquedefine o perfil profissional mais
adequado às suas necessidades
de pessoal, conforme permite a
legislação vigente. “A condição
de gestora e não de operadora do
sistemaintermunicipalde transportesfaz comquecargos degraduação superior com maior carga horária sejam mais adequados à natureza da empresa”, afirma o texto enviado ao Estado.
A Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) informou estar aberta à contratação
de tecnólogos no futuro. / L.A.

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 20 out. 2010, Primeiro Caderno, p. A22.

“O governo orienta aos candidatos aguardarem as novas instruções, que serão divulgadas
dentro de uma semana, sem prejuízo do calendário de efetivação”, informou a Secretaria de
Comunicação (Secom). Os novos procedimentos serão divulgados noDiário Oficial do Estado
e comunicados aos participantes do concurso por e-mail.
Goldman havia declarado que
sua intenção era suspender a antecipação da perícia. Contudo, a
medidanãofoipossível, paraevi-
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Manuscritos do Mar Morto serão
digitalizados e publicados online

Governo bancará exame
médico para concurso
Isis Brum / JORNAL DA TARDE

O governo paulista decidiu bancaralistadeexamesmédicosexigidos no concurso público para
professoresefetivosdaredeestadualdeensino. Entreosdiagnósticos pedidos antes do fim do

O governo de Israel, em parceria
com a Google, está digitalizando
os Manuscritos do Mar Morto,
um conjunto de documentos de
2 mil anos atrás que inclui partes
da Bíblia hebraica. O conteúdo
será publicado online e poderá
ser acessado de graça. As primeiras imagens, em alta definição,
devem ser publicadas nos próximos meses. No total, serão digi-

processoseletivoestãoosdecâncer de próstata, colo do útero e
mama. Por determinação do governador Alberto Goldman (PSDB), o Estado viabilizará os laudos dos candidatos pela rede pública de saúde e ressarcirá aqueles que já pagaram pelos exames.

EFE

talizados cerca de 30 mil fragmentos. Os manuscritos estarão
nos idiomas originais (hebraico,
aramaico e grego) e ganharão,
primeiramente, uma tradução
para o inglês. Será possível fazer
buscas no documento e traduzilo para outras línguas. / AP

tar prejuízos ao calendário escolar do próximo ano. A Secretaria
de Gestão Pública e o Departamento de Perícias Médicas vão
revisar a lista de exames solicita-

dos para o ingresso no serviço
público de todas as carreiras. “A
medida valerá para os futuros
concursos a serem realizados”,
diz nota da Secom.
Os professores que prestam o
concurso enfrentam dificuldades para cumprir as exigências.
Na rede pública, há vagas para
exames só em 2011. Na rede privada, os custos podem chegar a
R$ 2,4 mil para uma mulher com
mais de 40 anos. Além dos testes
oncológicos, são pedidos hemograma completo, eletrocardio-

grama, ureia e glicemia, etc. Especialistas em direito e medicina do trabalho consideram a medida inconstitucional.
Mas, segundo a Secretaria de
Gestão, os exames são solicitados desde 2008 e “os concursos
têm por objetivo garantir servidores capacitados a prestar à sociedade serviços públicos com a
qualidade que lhe é de direito”.
“Cabe ao Estado garantir esse
compromisso por um período
longo de 30 anos, tempo médio
de um servidor na ativa”.
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PF prende 5 e recolhe
15 mil comprimidos

Guia esclarece 34
dúvidas sobre o Enem

Escritor Raimundo
Carrero sofre AVC

José Goldemberg é
premiado na Índia

A Polícia Federal prendeu ontem cinco pessoas e desarticulou uma rede de comércio ilegal
de remédios via internet em sete
Estados. A Operação Panaceia
apreendeu 15 mil comprimidos
de produtos abortivos, antidepressivos, inibidores de apetite,
anabolizantes, remédios caseiros e até sem fórmula, durante
buscas em 61 canais de venda –
54 em território nacional e 7 no
exterior, abertos por brasileiros.
A ação foi realizada simultaneamente em 45 países associados à
Interpol. Os produtos eram vendidos sem receita médica.

O Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais (Inep)
divulgouem seusite(enem.inep.
gov.br/faq.php)umguiacomrespostas às 34 perguntas mais frequentes sobre o Enem 2010. O
exame acontece nos dias 6 e 7 de
novembro e tem cerca de 4,6 milhões de inscritos, que deverão
receber os cartões de confirmação de inscrição até o dia 25. Entre as principais dúvidas respondidas no site está a distribuição
de quatro cadernos de prova de
cores diferentes, com as mesmas questões, mas com ordem
diferente.

O premiado escritor pernambucano Raimundo Carrero (foto),
de 62 anos, sofreu um acidente
vascular cerebral (AVC) na manhã de ontem e está internado
na UTI Neurológica do Hospital
Português, no Recife, onde
mora.A Minha Alma É Irmã
de Deus, seu livro mais recente, conquistou neste
ano o Prêmio São Paulo
de Literatura e o Machado
de Assis, da Biblioteca Nacional. Em 2005, tomou
posse na Academia
Pernambucana de
Letras.

O físico José Goldemberg recebeu ontem o Prêmio de Ciência
deTriesteErnestoIlly, emHyderabad (Índia), das mãos do primeiro-ministroindianoManmohan Singh. A premiação é concedida anualmente a pesquisadoresde países emdesenvolvimento. Especialista em energia renovável, Goldemberg
ajudou a lançar as bases científicas para o
programa brasileiro de biocombustíveis.
TV RECORD

● Corte

12 mil

professores foram convocados
e precisam apresentar exames
médicos, mas apenas 10 mil
serão efetivados.

