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PAINELDEVAGASDEESTÁGIOPARAESTUDANTESCOMDEFICIÊNCIA

EmpresanoCentrooferecevagadeestá-
gio para estudantes portadores de defi-
ciência física ou auditiva cursandoDirei-
to, com conhecimentos em informática;
oferece bolsa-auxílio deR$ 600.

EmpresanoParaísooferecevagadeestá-
gio para estudantes com deficiência físi-
ca cursando Administração de Empre-
sas, com conhecimentos de informática;
bolsa-auxílio de R$ 720,21, vale-trans-
porte/refeição, as.médica, seguro de vi-
da e treinamento de desenvolvimento.

Empresa emCampos Elíseos oferece va-
ga de estágio para estudantes com defi-
ciência física cursandoAdministraçãode
Empresas, Ciências Econômicas, Ciên-
cias Contábeis, Estatística, Letras ou Di-
reito, com conhecimentos de informáti-
ca; oferece bolsa-auxílio de R$ 4,58
p/hora, auxílio transporte, vale-refeição,
seguro de vida, férias de 15 dias.

Empresa naConsolação oferece vaga de
estágio para estudantes comdeficiência
física cursandoDireito, comconhecimen-
to de informática; oferece bolsa-auxílio
deR$5,97 p/hora, vale-refeição, convê-
niomédico e odontológico, 13ª bolsa
(proporcional), férias e seguro de vida.

Empresa no Ipiranga oferece vaga de
estágio para estudantes comdeficiência
física cursandoAdministraçãode Empre-
sas ou Secretariado, com conhecimen-
tos de informática; oferece bolsa-auxílio
deR$4,51 a R$6,27 p/hora, vale-trans-
porte, refeição, convêniomédico, segu-
ro de vida emedicamentos gratuitos.

Empresa noCentro oferece vaga de
estágio para estudantes comdeficiência
física cursandoAdministraçãode Empre-
sas ou CiênciasContábeis, com conheci-
mento de informática; bolsa-auxílio de
R$800, vale-transporte e vale-refeição.

Os interessados deverão comparecer à Rua Tabapuã, 540, térreo, Itaim Bibi,
ou enviar seu currículo para o e-mail: programappd@ciee.org.br, especificando
qual a deficiência e a vaga de interesse

ARTESTADO/GUSTAVO TORTELLI

ADMINISTRAÇÃO COM ÊNFASE EM
COMÉRCIO EXTERIOR

ADM / ECONOMIA/ ANÁLISE DE
SISTEMAS/ CCS. DA COMPUTA-
ÇÃO/ PROC. DADOS

Ano: 3º
Região: Santana de Parnaíba
Bolsa-auxílio: 1.255
Período: integral
Área: comércio exterior
Benefícios: assistência médica e odon-
tológica/ restaurante/ vale-transporte
Requisitos: inglês intermediário
Sigla: 17386/ANG

Ano: formatura de 12/06 a 12/07
Região: Água Branca
Bolsa-auxílio: 700 a 900
Período: integral
Área: diversas
Benefícios: vale-refeição
Requisitos: inglês intermediário
Sigla: TECH/ER

CIÊNCIAS CONTÁBEIS
ADM / COM. EXTERIOR/ COM. SO-
CIAL / MARKETING

Ano: formatura de 12/06 a 12/07
Região: Lapa
Bolsa-auxílio: 800
Período: integral
Área: diversas
Benefícios: vale-refeição/transporte,
possibilidade de efetivação/prorroga-
ção
Requisitos: pacote office
Sigla: Moinhos/ ER

Ano: formado
Região: Zona Oeste
Bolsa-auxílio: 700
Período: integral
Área: comercial (trainee)
Benefícios: 700 como ajuda de custo
Requisitos: carro próprio e conheci-
mentos no pacote office
Sigla: 210545/FL

CCS. COMPUTAÇÃO / AN. SISTEMAS ADM. / CONTÁBEIS / ECONOMIA

Ano: Formação entre 12/03 e 12/05
Região: Bosque da Saúde
Bolsa-auxílio: 550 a 900 + comissões
Período: integral
Área: comercial (trainee)
Benefícios: vale-refeição, vale-trans-
porte e reembolso do combustível
Requisitos: carro próprio
Sigla: 8902/LI

Ano: 2º ou 3º
Região: Osasco
Bolsa-auxílio: 1.000
Período: integral
Área: diversas
Benefícios:
Requisitos: morar nas imediações de
Osasco
Sigla: 99736/LI

Atendimento ao estudante e à empresa: Rua Tabapuã, 540, Itaim Bibi, São Paulo,
CEP 04533-001, Tel.: (0--11) 3046-8220 (estudantes), (0--11) 3046-8222) empre-
sas). Internet: www.ciee.org.br

ARTESTADO/GUSTAVO TORTELLI

As vagas são para São Paulo. A
empresa informa que é preciso
ter, no mínimo, 18 anos, ensino
médio,bomvocabulárioefluên-
ciaverbal,boadicção,bomrela-
cionamento interpessoal, dina-
mismo, bons conhecimentos de
informática e digitação e expe-
riência em cobrança. Enviar
currículosparaoportunidade@
atento.com.br ou cadastrar-se
em www.atento.com.br.

PROGRAMASCIEE

AtentoBrasilcontrata
1,2mil teleoperadores

Dicas de quem refez a trajetória: tenha disposição
para mudar e cuide para não restringir seu espaço

PROCESSOS ESPECIAIS DE SELEÇÃO

Migraçãodesetorenovas
atividadesrevigoramcarreira

9+

A Dynamic Tecnologia, empre-
sa nacional de consultoria em
Tecnologia da Informação, tem
30oportunidadesparaníveltéc-
nico e superior na área de infor-
mática.Há vagaspara gerentes
de projeto, programadores, ad-
ministradores de rede LAN e
analistasdesistemas,desupor-
te e de segurança. São cinco va-
gaspara estagiários. Interessa-
dos devem acessar o site www.
dynamic.com.br e clicar no link
“oportunidades”.

Para compor parte de seu qua-
dro de servidores técnico-ad-
ministrativos, a Universidade
Federal do ABC (UFABC) rea-
liza concurso público para 60
vagasdistribuídasentre23car-
gos de nível médio e superior.
A taxa de inscrição é de R$
29,80(médio) eR$ 35,60 (supe-
rior). Inscrições até 17 de feve-
reiro pelo site www.fai.ufscar.
br (edital disponível). Mais in-
formações: concurso@fai.ufs-
car.br ou ☎ (16) 3351-9000.

Estão abertas as inscrições pa-
ra oito bolsas de mestrado do
Programa Chevening, na Uni-
versidade de Strathclyde em
Glasgow, na Escócia. Os cursos
sãodeumanoemáreasdeEnge-
nharia, Ciências Aplicadas
(MeioAmbiente)e Administra-
ção de Negócios. Instruções e
formuláriodeinscriçãodisponí-
veis no site do British Council
(www.britishcouncil.org.br),
na página de bolsas especiais
administradas no Reino Unido.

A consultoria em Recursos Hu-
manos Tec Job seleciona mil
profissionais de telemarke-
ting, com ensino médio com-
pleto, para duas empresas de
call center de São Paulo. É ne-
cessário experiência para can-
didatos ao telemarketing ati-
vo. O salário é de R$ 424 ou R$
433. Interessados devem pro-
curar a empresa em horário
comercial. Rua 24 de Maio, 35,
cj. 1.214, � (11) 3361-2811, www.
tecjob.com.br.

A attpsInformática busca esta-
giários e profissionais para Be-
lo Horizonte. Os estudantes de-
vem cursar Ciências Contá-
beis, Administração, Ciências
Atuariais ou Informática (im-
plantação, comercial ou desen-
volvimento. Para profissionais,
as vagas são de desenvolvedor,
analista de sistemas e analista
de atendimento para Finansys.
Cadastrar currículo até 17/02
em www.attps.com.br. Infor-
mações: rhbhz@attps.com.br.

A Unisys tem 44 vagas de está-
gio abertas em São Paulo para
nível técnico (Eletrônica, Infor-
mática e Processamento de Da-
dos) e superior (cursos da área
de Tecnologia, como Engenha-
ria Eletrônica, Engenharia Elé-
trica,EngenhariadeTelecomu-
nicações, Análise de Sistemas e
Informática). Enviar currículo
para recrutamentosp@br.
unisys.com ou fazer cadastro
no site www.unisys.com.br.

TECNOLOGIADAINFORMAÇÃO
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AGENDA–Dacarreiradedicadaà indústriaautomotiva,Eduardoaproveitou redede relacionamento

Especialistas recomendam disciplina, debates de idéias e muita pesquisa na busca

Maria Carolina Abe

Na busca por uma nova coloca-
çãonomercadodetrabalho,se-
ja por estar desempregado ou
apenas descontente com o pos-
to ou o empregador atual, espe-
cialistasemtransiçãodecarrei-
ra sugerem algumas atitudes a
serem consideradas pelos pro-
fissionais.

Ansiedade e pressa são pés-
simas conselheiras. O primeiro
passo é ponderar o que de fato
levou àquela situação, explica
Rubens Gimael, sócio da Neo-
Consulting, consultoria que
atua com recrutamento de exe-
cutivos e coaching. “Um ou
dois meses em busca da recolo-
cação não irão mudar tanto a
vida do profissional.” E , assim,
o pior seria, segundo ele, acei-
tar a primeira proposta que
aparece pela frente, sem refle-
tir,ealgunsmesesdepoisretor-
nar ao mercado, novamente
em busca de emprego.”

AMPLIARMERCADO
Entendida a situação, segundo
o especialista, é hora de olhar
para o mercado de forma mais
ampla, estudando inúmeras
possibilidades de atuação, sem
restringiropções. “Perguntara
si mesmo como pode servir ao
mundoeonde pode serútil”, su-

gere Gimael.
Um profissional que atuava

na área comercial de uma em-
presa X precisa, por exemplo,
tentar visualizar essa compa-
nhiadentro de uma cadeia mais
ampla. Assim, poderia vir a se
encaixar na área de vendas de
um dos fornecedores de X. Ou
ser um bom comprador de uma
empresaclientedeX.Outrasop-
ções são trabalhar nas concor-
rentes, em parceiras, em em-
presas do mesmo ramo, mas de
menor porte ou iniciantes no
mercado.Pode-se,ainda,terati-
vidades similares, dando con-
sultoria ou, até mesmo, em uma
companhia que não tenha nada
a ver com seu trabalho ante-
rior.

Também é preciso conside-
rar as novas relações de traba-
lho estabelecidas no mercado.
“Quem continuar procurando
um emprego, estará descartan-
do possibilidades”, afirma Vi-
cky Bloch, presidente para
AméricaLatina daDBM, multi-
nacionalespecializadaemtran-
siçãodecarreira.Oempregore-
presenta 60% das oportunida-
des, segundo Vicky; os outros
40% das possibilidades estão
em trabalhos por projeto, ter-
ceirizado,ecomtempodetermi-
nado – por exemplo, entrar em

uma companhia para insta-
lar uma estrutura e depois
sair.

TRANSFERIR COMPETÊNCIAS
O profissional deve conside-
rar quais são seus conheci-
mentos e competências que
podem ser transferidos para
outro mercado ou setor.
Uma pessoa que atuava co-
mo gerente de compras ou
vendas e tem a competência
gerencial,podesetornarges-
toradeumaindústria.“Épos-
sível buscar mais do mesmo,
mais de outro mercado e até
mais de outra formatação de
trabalho”, comenta Vicky.

A ressalva que deve ser
feitapeloprofissional,segun-
do a consultora, é avaliar a
relaçãoentresuascompetên-
cias e o meio ambiente, ou as
situações de trabalho nas
quais os resultados apare-
cem. “Se você percebe que
tem uma enorme competên-
cia, mas que ela só vem à to-
na quando você tem autono-
mia, não é muito aconselhá-
vel atuar em uma empresa
de estrutura autoritária.”
Ampliar a visão de mercado,
no entanto, não significa ati-
rar para todos os lados. Logo
após determinar quais são
aspossibilidades de atuação,
éprecisofocar,escolheralgu-
mas empresas alvo.

Feito isso, buscar o máxi-
mo de informações sobre
elas e, aí sim, entrar em con-
tato. “Um profissional quali-
ficadotemumaatitudequali-
ficada para determinar al-
vos e dar tiros certeiros”,
compara Gimael.

TOMADA DE DECISÃO
E se a proposta for para um
cargo ou salário mais baixo?
Diminuir a complexidade e a
remuneração, opina Vicky,
sóseforcomumprojetobem
definido ou se houver uma
contrapartida. “Por exem-
plo, se for para aprender al-
guma coisa nova.” Ou se não
tiver patrimônio acumulado
e necessidade de retomar os
ganhos.

Para quem tem fôlego fi-
nanceiro e busca aconselha-
mento de carreira especiali-
zado (coaching), a consulto-
rianãoacabacomaassinatu-
ra de um novo contrato de
trabalho. A praxe tem sido a
manutenção do serviço por
seis meses em média, mes-
mo estando empregado,
umavez quesãotípicas as in-
seguranças pós transição.

Especialistas reconhe-
cem: procurar trabalho dá
trabalho. Exige disciplina,
preparação, pesquisa e tro-
cadeidéiascomquemvaiaju-
dar a balizar sua análise de
mercado. “O profissional
não busca só emprego, mas
uma forma de se expressar
nomundo”,concluiGimael.●

CORREÇÃO

Terceira
idadevolta
aosestudose
fazestágio

MÔNICA ZARATTINI/AE

‘O profissional não
busca só emprego,
masuma formade se
expressar nomundo’

NOVOTRABALHO

Diferentemente do publicado
naúltima edição, aatualpresi-
dente do Conselho Regional
de Farmácia do Estado de São
Paulo é Raquel Cristina Delfi-
ni Grecchi. ●

O estágio pode servir não só co-
mo porta de entrada do jovem
no mercado de trabalho, mas
também como instrumento de
aprendizado para quem, ape-
sar da idade, não teve a chance
de conhecer ou aperfeiçoar-se
em alguma profissão. “Se ficar
emcasa,agenteadoece”,dizRo-
sildaRodriguesdeSouzaCaval-
cante, de 64 anos, em seu pri-
meiro curso superior – de Ciên-
ciadaEducação–eprimeiroes-
tágio, no Ministério da Ciência
e Tecnologia, em Brasília.

Ela faz parte de um grupo de
quatro estagiários com mais de
60 anos contratados por inter-
médio do Centro de Integração
Empresa-Escola (CIEE). Com
mais de 50 anos, são 52 estagiá-
rioscontratados,principalmen-
te nas regiões Norte, Nordeste
e Centro-Oeste.

Os cursos preferidos pelos
mais velhos são Direito e Ciên-

cias Contábeis, além de Servi-
ço Social e Jornalismo. Segun-
do o Censo da Educação Supe-
rior de 2004, entre os matricu-
lados nos cursos de graduação
do País, 40% estão fora da fai-
xa etária tradicional (dos 18
aos 24 anos). ●

Muita gente está descobrindo
atividades e redimensionando
sua área de atuação na carrei-
ra. Se atua no segmento econô-
mico e ele não vai bem, pode
pensar em transferir para
áreas não exploradas as habili-
dades desenvolvidas. Impor-
tante: não pensar no exercício
da profissão restrito a uma úni-
ca rotina.

Após passar toda a carreira
naindústriaautomotiva,Eduar-
do Oliveira, de 34 anos, migrou.
Deixoudevenderumtipodetec-
nologia (da informação) para
vender outro tipo: sistemas de
realidade virtual. E aproveitou
a carteira de clientes: atua jun-
to ao mercado de óleo e gás e
também o automotivo.

O grande desafio foi passar
degerenteparaoBrasilageren-
te para América Latina. “Tive
que estender meu conhecimen-
to para um mercado completa-

mente diferente, tentar enten-
der as diferenças de língua, cul-
tura e estilo de compra entre os
países”, conta Eduardo.

Aos 43 anos, Heloisa Wata-
nabe já foi enfermeira por 10
anos, teveseunegóciopróprio –
uma empresa de home care –
por outros 17 e, há quatro me-
ses, encarou um novo desafio. É
gerente de operações da Axis-
Med,empresaqueatuaemGes-
tão Preventiva de Saúde.

QuandoaAxiserasóumpro-
jeto,Heloísafoiconvidadaapar-
ticipar e se prontificou a fazer
gratuitamente o plano de negó-
cios do novo empreendimento.
De tão bem aceito, ela foi convi-
dada ao posto de executiva.

“Ninguém pode parar, é pre-
cisarbuscarnovosconhecimen-
tos e atividades, não restringir
seu espaço ou campo de traba-
lho”,aconselha. “Veja o meu ca-
so: sou enfermeira e acompa-

nhei a tecnologia de ponta.
Se não tivesse feito isso, se-
ria muito complicado.”

Waldir Oliveira, de 52
anos, trabalhou em finanças
em indústria de grande por-
te por 25 anos, até passar a
atuar na mesma área, só que
em instituições de ensino.

Dirigiu a área financeira
deumauniversidadeporcin-
co anos, arriscou mudar pa-
ra outra instituição, mas,
comamudançanaaltacúpu-
la, veio a demissão após três
meses. O primeiro passo?
“Fui passar dez dias na praia
com a minha família.”

Em seguida, aproveitou
seu conhecimento, deu duas
palestrassobregestãofinan-
ceira de instituições de ensi-
no e já está negociando, para
esta semana, sua recoloca-
ção em outra universidade.
● Maria Carolina Abe e Terciane Alves
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 5 fev. 2006. Empregos, p. Ce2. 




