
O projeto Brasil Mais TI oferece
vagas gratuitas em cursos on-li-
ne de introdução à Tecnologia
da Informação (TI) para jovens
a partir de 16 anos. São nove
cursos livres com o objetivo de
oferecer profissionalização em
TI, como Aplicativos BrOffice,
Programação de Páginas Web e

Sistemas de Conectividade. As
vagas são ilimitadas e não há
processo seletivo para partici-
pação nos cursos.

Com início em Setembro de
2012, o projeto já possui mais
de 10 mil alunos cadastrados
nos cursos livres em todos os es-
tados, principalmente na re-
gião Sudeste. Os principais cur-
sos acessados pelos estudantes
são Programação de Páginas
Web, Arquitetura de Computa-

dores, Aplicativos BrOffice e
Sistemas Operacionais.

“Desenvolvemos o projeto
com o objetivo de despertar ta-
lentos em tecnologia, pois o se-
tor enfrenta carência de profis-
sionais qualificados. Oferece-
mos aos estudantes cursos li-
vres emTI para que eles se fami-
liarizem com o setor e possam
utilizar conhecimentos de infor-
mática em outras atividades co-
tidianas”, afirma Sergio Sgobbi,

Diretor de Educação e Recursos
Humanos da Brasscom.
Para os estudantes e profissio-

nais com conhecimentos pré-
vios em TI, o projeto oferece
cursos de programação em JA-
VA, .NET e Cobol.
O projeto conta ainda com

um Portal de Vagas gratuito,
em que os candidatos podemdi-
vulgar currículos e se concor-
rer a mais de 70 vagas que já es-
tão sendo ofertadas. Qualquer

empresa de TI pode cadastrar
suas vagas gratuitamente e pes-
quisar candidatos entre os mais
de 5 mil currículos cadastrados
no Brasil Mais TI.

OBrasilMais TI éuma iniciati-
va da Associação Brasileira das
EmpresasdeTecnologiada Infor-
mação e Comunicação (Brass-
com), financiada pelo Ministério
da Ciência, Tecnologia e Inova-
ção (MCTI) e apoiada peloMinis-
tério da Educação (MEC). ■ C.M.

O mercado de idiomas está
aquecido. No último ano, cres-
ceu 11% e a expectativa é que al-
cance o mesmo percentual nes-
te ano. De olho nisso e nos es-
trangeiros que devem desem-
barcar no Brasil nos próximos
anos, foi lançado na internet o
ProfCerto, ferramenta cujo obje-
tivo é criar um banco de dados
com professores que estejam à
procura de emprego.
Semelhante ao conceito da

Catho e Infojobs, o ProfCerto
funcionará como uma platafor-
ma multilateral. Ou seja, é pre-
ciso ter o profissional e os inte-
ressados em seus serviços.
Uma das empreendedoras do
projeto, Rosangela Souza expli-
ca que a ideia surgiu após a iden-
tificarem uma queda no núme-
ro de profissionais qualificados
disponíveis no mercado. “Com
o aumento das escolas de idio-
mas e suas franquias, o número
de professores bons e disponí-
veis diminuiu”, desabafa. Foi aí
que ela e sua sócia na empresa

“Cia de Idiomas” tiveram a
ideia deste projeto. Elas então
se juntaram a dois outros dois
sócios, empresários do ramo de
comunicação e publicidade, pa-
ra lançar o ProfCerto.
Lançada em outubro, a ferra-

menta está disponível em um
primeiro momento apenas para
os candidatos, que podemse ins-
crever gratuitamente.Naprimei-
ra etapa, eles preenchemumca-
dastro, respondemaumteste es-
crito, depois um teste psicológi-
co e por último gravam um ví-
deo respondendo 30 perguntas

na língua em que dominam.
O ProfCerto espera reunir até

o fim do ano pelo menos 5 mil
cadastros no seu banco de da-
dos. Serão aceitos professores
de inglês, espanhol, francês, ale-

mão, russo, mandarim e portu-
guês. “Os professores já estão
sendo convidados a preencher
umcadastro e a realizar teste es-
crito, pedagógico e comporta-
mental, além de convidar cole-
gas a postar referências e ainda
postar um vídeo falando o idio-
ma que ensina. Tudo de graça.
Depois, é só esperar pelas ofer-
tas de trabalho de escolas de
idiomas e/ou alunos particula-
res”, afirma a empresária.
A receita da nova empresa vi-

rá da demanda dos alunos parti-
culares e das escolas interessa-
das. Para acessar os testes dos
candidatos, os interessados te-
rão de pagar. “Vai funcionar co-
mo uma espécie de crédito. Por
exemplo, você compra R$ 100
de crédito e ele vai acabando
conforme você for visualizando
os perfis dos candidatos”, acres-
centa. O valor médio para com-
prar é de R$ 25.
“Um dos diferenciais do Pro-

fCerto é que ele otimiza o tempo
dorecrutador,minimizaos inves-
timentos comrecrutamentoe se-
leção (análise de currículos, tes-
tes e entrevistas) e ainda contri-
bui consideravelmente para uma
contratação acertada, ou seja,
mais alinhada com as necessida-
des e expectativas do contratan-
te. Além disso, foi possível subsi-
diar a participação do professor,
deixando o serviço grátis para
ele. Com isso, conseguimos atrair
milhares deprofessores e, conse-
quentemente, tambématrairmi-
lharesdeescolasealunosqueque-
rem contratar professores parti-
culares”, explica Rosangela. ■
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ProfCerto usa a internet para
melhorar ensino de idiomas

BrasilMais TI faz curso de introdução à tecnologia
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No último ano, o
mercado de idiomas
cresceu 11% e a
expectativa é que
alcance o mesmo
percentual em 2012

Mais de 10 mil alunos já estão
inscritos na capacitação on-line
de projeto que tem apoio do MEC

Idealizadores da plataforma esperam atender à demanda dos cursos cadastrando professores na rede
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 9, 10 e 11 nov. 2012, Inovação & Tecnologia, p. 12.




