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ProfCerto usa a internet para
melhorar ensino de idiomas
fin

No último ano, o
mercado de idiomas
cresceu 11% e a
expectativa é que
alcance o mesmo
percentual em 2012
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“Cia de Idiomas” tiveram a
ideia deste projeto. Elas então
se juntaram a dois outros dois
sócios, empresários do ramo de
comunicação e publicidade, para lançar o ProfCerto.
Lançada em outubro, a ferramenta está disponível em um
primeiro momento apenas para
os candidatos, que podem se inscrever gratuitamente. Na primeira etapa, eles preenchem um cadastro, respondem a um teste escrito, depois um teste psicológico e por último gravam um vídeo 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 dados. Serão aceitos professores
de inglês, espanhol, francês, aleFotos: divulgação
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O mercado de idiomas está
aquecido. No último ano, cresceu 11% e a expectativa é que alcance o mesmo percentual neste ano. De olho nisso e nos estrangeiros que devem desembarcar no Brasil nos próximos
anos, foi lançado na internet o
ProfCerto, ferramenta cujo objetivo 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 plataforma multilateral. Ou seja, é preciso ter o profissional e os interessados em seus serviços.
Uma das empreendedoras do
projeto, Rosangela Souza explica que a ideia surgiu após a identificarem uma queda no número de profissionais qualificados
disponíveis no mercado. “Com
o aumento das escolas de idiomas e suas franquias, o número
de professores bons e disponíveis diminuiu”, desabafa. Foi aí
que ela e sua sócia na empresa
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Idealizadores da plataforma esperam atender à demanda dos cursos cadastrando professores na rede

Empresária Rosangela Souza sentiu falta de bons profissionais disponíveis no mercado para lidar com estudantes de todas as idades

mão, russo, mandarim e português. “Os professores já estão
sendo convidados a preencher
um cadastro e a realizar teste escrito, pedagógico e comportamental, além de convidar colegas a postar referências e ainda
postar um vídeo falando o idioma que ensina. Tudo de graça.
Depois, é só esperar pelas ofertas de trabalho de escolas de
idiomas e/ou alunos particulares”, afirma a empresária.
A receita da nova empresa virá da demanda dos alunos particulares e das escolas interessadas. Para acessar os testes dos
candidatos, os interessados terão de pagar. “Vai funcionar como uma espécie de crédito. Por
exemplo, você compra R$ 100
de crédito e ele vai acabando
conforme você for visualizando
os perfis dos candidatos”, acrescenta. O valor médio para comprar é de R$ 25.
“Um dos diferenciais do ProfCerto é que ele otimiza o tempo
do recrutador, minimiza os investimentos com recrutamento e seleção (análise de currículos, testes e entrevistas) e ainda contribui consideravelmente para uma
contratação acertada, ou seja,
mais alinhada com as necessidades e expectativas do contratante. Além disso, foi possível subsidiar a participação do professor,
deixando o serviço grátis para
ele. Com isso, conseguimos atrair
milhares de professores e, consequentemente, também atrair milhares de escolas e alunos que querem contratar professores particulares”, explica Rosangela. ■

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 9, 10 e 11 nov. 2012, Inovação & Tecnologia, p. 12.

Brasil Mais TI faz curso de introdução à tecnologia
Mais de 10 mil alunos já estão
inscritos na capacitação on-line
de projeto que tem apoio do MEC

O projeto Brasil Mais TI oferece
vagas gratuitas em cursos on-line 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 participação nos cursos.
Com início em Setembro de
2012, o projeto já possui mais
de 10 mil alunos cadastrados
nos cursos livres em todos os estados, principalmente na região Sudeste. Os principais cursos 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 talentos em tecnologia, pois o setor enfrenta carência de profissionais qualificados. Oferecemos aos estudantes cursos livres em TI para que eles se familiarizem com o setor e possam
utilizar conhecimentos de informática em outras atividades cotidianas”, afirma Sergio Sgobbi,

Diretor de Educação e Recursos
Humanos da Brasscom.
Para os estudantes e profissionais com conhecimentos prévios em TI, o projeto oferece
cursos de programação em JAVA, .NET e Cobol.
O projeto conta ainda com
um Portal de Vagas gratuito,
em que os candidatos podem divulgar currículos e se concorrer a mais de 70 vagas que já estão sendo ofertadas. Qualquer

empresa de TI pode cadastrar
suas vagas gratuitamente e pesquisar candidatos entre os mais
de 5 mil currículos cadastrados
no Brasil Mais TI.
O Brasil Mais TI é uma iniciativa da Associação Brasileira das
Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom), financiada pelo Ministério
da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e apoiada pelo Ministério da Educação (MEC). ■ C.M.

