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PAINELDEVAGASDEESTÁGIOPARAESTUDANTESCOMDEFICIÊNCIA

Empresa no Jd. São Miguel oferece vaga
de estágio para estudantes com deficiên-
cia física,auditivaouvisual cursandoDirei-
to; oferece bolsa-auxílio deR$260.

Empresa no Paraíso oferece vaga de está-
gio para estudantes com deficiência física
cursando Administração de Empresas e
comconhecimentode informática; oferece
bolsa-auxílio de R$ 720,21, vale-transpor-
te/refeição, assistênciamédica, seguro de
vida e treinamento de desenvolvimento.

Empresa em Campos Elísios oferece vaga
de estágio para estudantes com deficiên-
cia física cursando Administração de Em-
presas, Ciências Econômicas, Ciências
Contábeis, Estatística, Letras ou Direito,
comconhecimentode informática; oferece
bolsa-auxílio de R$ 4,58 p/hora, auxílio
transporte, vale-refeição, seguro de vida,
férias remuneradas de 15 dias.

Empresa naConsolação oferece vaga de
estágio para estudantes comdeficiência
física cursandoDireito, com conhecimen-
to de informática; oferece bolsa-auxílio de
R$5,97 p/ hora, vale-refeição, convênio
médico e odontológico, 13ª bolsa (propor-
cional), férias e seguro de vida.

Empresa emPinheiros oferece vaga de
estágio para estudantes comdeficiência
física cursandoAdministração de Empre-
sas,Marketing, Publicidade ePropaganda
ouRelações Públicas, com conhecimento
de informática; oferece bolsa-auxílio de
R$600, vale-transporte e refeitório.

Empresa noCentro oferece vaga de está-
gio para estudantes comdeficiência física
cursandoAdministração de Empresas ou
Ciências Contábeis, com conhecimento de
informática; oferece bolsa-auxílio deR$
800, vale-transporte e vale-refeição.

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

ARARTESTADO/GUSTAVO TORTELLI

TÉCNICO EM ELETRÔNICA PSICOLOGIA

Ano: conclusão de 12/06 a 12/07
Região: Morumbi
Bolsa-auxílio: 5,65 p/hora
Período: integral
Área: suporte serviço
Benefícios: assistência médica, vale-
refeição e vale-transporte
Requisitos: inglês intermediário
Sigla: 10309/SIL

Ano: 3º
Região: central
Bolsa-auxílio: 700
Período: integral
Área: recursos humanos
Benefícios: vale-refeição/transporte
Requisitos: pacote office
Sigla: 113213/FL

ADM. DE EMPRESAS / ECONOMIA/
CIÊNCIAS CONTÁBEIS

ADM. DE EMPRESAS / CIÊNCIAS
CONTÁBEIS

Ano: 2º, 3º, 4º
Região: Osasco
Bolsa-auxílio: 1.000
Período: de 4 a 7 horas
Área: diversas
Benefícios:
Requisitos: mora próximo a Osasco
Sigla: 99736/LI

Ano: conclusão em 12/08
Região: Jd. Europa
Bolsa-auxílio: 800
Período: integral
Área: financeira
Benefícios: vale-refeição/transporte
Requisitos: inglês intermediário
Sigla: 212285/SIL

ADM. DE EMPRESAS/ ECONOMIA CONTÁBEIS

Ano: conclusão de 12/06 a 12/07
Região: Brooklin
Bolsa-auxílio: 1.000
Período: integral
Área: pesquisa de remuneração
Benefícios: vale-refeição/transporte
Sigla: 9946/ ANG

Ano: 12/07
Região: Lapa
Bolsa-auxílio: 800
Período: integral
Área: contábil
Benefícios: vale-refeição/transporte
Requisitos: excel
Sigla: 11238/ ER

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

Realizada pela Manager Asses-
soria em Recursos Humanos, o
estudo mostra um aumento de
51,26% nas vagas oferecidas em
janeiro de 2006 em relação aos
números de dezembro de 2005.
A indústria ocupou 567 das
2.449 vagas contabilizadas pela
assessoria (23,15%) . A área de
Compras/Logística e Supri-
mentos cresceu 121,53% e Re-
cursos Humanos, 112,50%.

Terciane Alves
Maria Carolina Abe

É época de várias escolas do
País abrirem inscrições para
alunosdecididosaelevaropata-
mardesuacarreira,muitosdis-
postos a chegar na alta cúpula
do mundo corporativo. A movi-
mentação torna evidente o
quanto a decisão de fazer um
MBA–cursoqueformaespecia-
listas em negócios – é uma eta-
pa, nas palavras de especialis-
tas e educadores, ‘árdua e com-
plexa’. A recomendação é ado-
tarcritériosecuidadosna esco-
lha (veja quadro abaixo).

Primeiro ponto a conside-
rar: o público alvo desses pro-
gramas, em tese, deveria ser
formadoporprofissionaisexpe-
rientes(emmédia,compelome-
nos cinco anos de experiência),

dispostosapagarsomasqueva-
riam de R$ 20 mil a R$ 40 mil,
dependendo do modelo do pro-
grama, e capazes de participar
de debates de alto nível. Quem
opta por uma escola estrangei-
ra, pode desembolsar € 40 mil,
além das despesas de estadia.

No Brasil, porém, aumenta
cadavezmaisaofertadecursos
econômicos, intitulados de
MBAsespecializados.Sãodura-
mente criticados por fugirem à
essência do MBA: um modelo
de programa generalista, que
se fortaleceu nos Estados Uni-
dos e na Europa pós Segunda
Guerra,paraformarestrategis-
tas denegócios capazes de revi-
gorar e gerenciar empresas.

“Creio que ainda há uma se-
duçãopeloMBA,porém,abana-
lização do título acontece não
sónoBrasil,masemtodoomun-
do”,afirmaNewtonCampos,di-
retorpresidentedo Instituto de
Empresas de Madri, terceira
maior escola da Europa, e tam-
bém diretor do MBA Alumni
Brasil,grupoquereúnemilpro-
fissionaisbrasileirosquejátive-
ram a experiência de cursar
MBA em escolas estrangeiras
ouaindaestão emcurso. Elede-
talha que, interessadas em
atrair públicos diversos, mui-
tas instituições, no Brasil e na
Europa, afrouxam exigências e
barateiam preços.

Campos foi aluno do Institu-

to de Empresas de Madri e,
após terminar seu MBA inter-
nacional, com aulas em Madri e
na Índia, foi convidado para re-
presentar a escola no Brasil.
“Um ponto a considerar é se o
profissional tem interesse em
carreira internacional”, ponde-
ra.“Nessecaso,osMBAsexter-
nos se destacam.” Ele informa
que é comum as empresas re-
quisitarem perfis de profissio-
nais no MBA Alumni Brasil.

CERTIFICAÇÃO
Newton Campos destaca ainda
queos institutosdecertificação
mundial recomendam às insti-

tuições brasileiras serem cada
vez mais internacionalizadas,
com aulas em outros idiomas e
debate de temas globais. Além
disso, instituições internacio-
naisdecertificação,puxadaspe-
lasescolasdeprimeiralinha,es-
tão criando selos para atestar a
qualidade dos cursos.

“É um investimento sério,
que representa um alto custo”,
reconhece Patricia Volpi, tam-
bém porta-voz do grupo MBA
Alumni Brasil. “Deve-se buscar
umaescolaquedefatotragaco-
nhecimento”, aconselha.

“É recomendável que quem
busca o curso, o faça para mu-

danças na carreira e não só pa-
ra ter um alto salário. Isso será
conseqüência.”

Nos Estados Unidos, obser-
va Patricia, as escolas que inte-
gram rankings de excelência e
certificaçõessediferenciampe-
lo número de doutores que dão
aula,aofertadebolsasparapro-
fessoresdesenvolverempesqui-
sas e pelo intercâmbio com em-
presas que vão recrutar os alu-
nos das universidades. Tam-
bémpesaafavoraofertadecen-
tros de orientação à carreira.

SELEÇÃO
Após 14 anos de carreira, a pu-

blicitária Danuza Simonetti,
aluna de MBA Executivo da
Brazilian Business School,
decidiu se preparar para
uma guinada profissional.

Depois de pesquisar esco-
las e cursos, descobriu que o
que buscava estava em um
MBA, não em uma pós-gra-
duação comum. “Preferi
uma escola pequena a uma
cominúmerosalunos,encon-
trei um debate de alto nível
na sala, aprendo muito com
outros profissionais.” ●

†Mais informações sobre o
assunto e tabela comMBAs
no próximo domingo.

PROGRAMASCIEE

Pesquisarevela51%
maisvagasemjaneiro

Comoasempresascontratam

PROCESSOS ESPECIAIS DE SELEÇÃO

ProliferaçãodeMBAsexige
atençãoeescolhaseletiva

9+

A Universidade de Pittsburgh
no Brasil, em São Paulo, está
com as inscrições abertas para
oMBAExecutiveeofereceUS$
200 mil em bolsas de estudos.
Os interessados devem entrar
em contato pelo (11) 5180-3639
parasolicitarformuláriodeins-
crição e demais informações.
Os critérios de avaliação serão
experiência e potencial profis-
sional, bacharelado, Gmat e in-
glês. É preciso estar formado
há pelo menos cinco anos.

O Circo Roda Brasil, parceria
entre as companhias Parlapa-
tões e Pia Fraus, busca artistas
circenses e ginastas olímpicos
para o espetáculo Stapafúrdyo.
A audição será nos dias 14 e 15,
das 8 às 14 horas, na R. Oscar
Freire, 2.066, em São Paulo. É
necessário apresentar quadro
ensaiado ou demonstração de
habilidades com até quatro mi-
nutos. Inscrições até amanhã
pelo e-mail circorodabrasil@
uol.com.br. ☎ (11) 3801-3940.

Lojarecebeprojetosde
objetosdedecoração
A Imaginarium, empresa do
segmento de objetos de decora-
ção e presentes, com 68 lojas no
País, busca idéias originais, que
reúnamdiversãoefuncionalida-
de no design do produto. A em-
presa recebe projetos e viabili-
zasuaproduçãoecomercializa-
ção, mediante pagamento de
royalties ao criador. Interessa-
dos devem entrar em contato
comoescritórioemFlorianópo-
lis.☎ (48) 3232-0169. www.ima-
ginarium.com.br.

CIEE

EDUCAÇÃOPROFISSIONAL

Pittsburghconcede
US$200milembolsas

CIRCO

Espetáculo itinerante
selecionaartistas

● OMBA aparece em4º lugar –
dentrodo item formação acadêmi-
ca – na lista de critérios que as
empresas considerampara contra-
tar seus gestores, empesquisa da
Deloitte (à esquerda)
● O levantamento apurou em 100
grandes empresas doPaís que
80%mantém incentivo ao curso
● Amaioria assume, emmédia,
até 60%do custo
●As indústriasautomotiva, química e
de tecnologia são as quemais esti-
mulamoMBA

INTERCÂMBIO–DestaqueparaMBAsexternosparaquemalmejacarreira internacional, indicaCampos,dogrupoMBAAlumniBrasil

Número de professores doutores e intercâmbio com empresas são fatores a serem considerados

RECURSOSHUMANOS

EDUCAÇÃOCORPORATIVA

DESIGN

Áreasdeatuaçãoampliamvagasdeestágio

● Atenção à reputação nacional
e internacional da escola

● Indicadores para nortear uma
boa escolha: número de douto-
res que dão aula no curso, se há
trabalhos produzidos pelos pro-
fessores, quemsão as empresas
que costumamrecrutar alunos
dessa instituição

● Há organizações estrangeiras
que definempadrões de qualida-
de e listam instituições de exce-
lência em todo omundo. Há bra-

sileiras que já receberamselos e
são citadas nos sites www.aacsb.
edu ewww.efmd.org
● Analisar o currículo de discipli-
nas é fundamental para identifi-
car se o curso dá ênfase ao que
se busca fortalecer na carreira
● EmumMBA, estudos de caso,
modelo que prioriza trabalhos
emgrupo, é uma tradição. Cada
escola, porém, temo seu perfil.
Considere se omodelo da escola
temafinidade comaproposta de
sua carreira

● Competência interpessoais;
● Competências comportamen-
tais;
● Experiência profissional;
● Competência de gestão;
● Formação acadêmica;
● Habilidades e competências
técnicas;
●Referências pessoais e profissio-
nais;
● Indicação de empregados;
● Idade.

† Fonte: Deloitte

Classificação de vagas e triagem de candidatos não só por cursos aumenta oportunidades

Emmeioà
sigla,muita
confusão

PESQUISA DICASDOMBAALUMNIBRASILPARAAESCOLHA

Modelo foi criado
para formar
estrategistas em
negócios

TIAGO QUEIROZ/AE

Alunos de cursos menos co-
nhecidos – e, conseqüente-
mente, não tão procurados
para uma vaga de estágio –
terão mais chance de conse-
guirumaoportunidadeapar-
tir deste primeiro semestre,
graças ao projeto Áreas de
Atuação, lançado pelo Cen-
tro de Integração Empresa-
Escola (CIEE/SP).

O projeto introduz um no-
vosistemadecaptaçãoetria-
gemdasoportunidadesdees-
tágio: define o encaminha-
mentodosestudantescadas-
trados e a classificação das
vagas não só por cursos, mas
também pela área de atua-
ção na empresa que oferece
a oportunidade.

“Procuramosseguirocon-
ceito de inter e multidiscipli-
naridade das atividades pro-
dutivas,cadavezmaisadota-
do pelo mercado”, explica
SylvanaRocha,gerenteTéc-
nica de Estágios do CIEE.

OCIEEmapeoue identifi-
cou 64 grandes áreas profis-
sionais e 670 áreas de atua-
ção. Um exemplo: Econo-
mia,umagrande áreaprofis-
sional,originaaáreadeatua-

ção “gestão financeira”, que,
porsuavez,oferecevagasdees-
tágio para vários cursos de gra-
duação,seqüenciaisetecnológi-
cos, como Ciências Econômi-
cas (graduação), Gestão Finan-
ceira (seqüencial) e Tecnólogo
em Gestão Empresarial.

Atualmente, metade dos es-

tagiáriosemprogramasdeestá-
gioadministradospeloCIEEes-
tão matriculados em 50 cursos
tradicionais,comoAdministra-
ção de Empresas e Engenha-
rias, mas o banco de dados da
organização possui 2.050 cur-
sos cadastrados. (www.ciee.
org.br). ●

Nos Estados Unidos, berço do
MBA,ocursorecebeadesigna-
çãodemasterinbusinessadmi-
nistration, mas a tradução lite-
ral em português – mestre em
administração de negócios –
não é possível para quem estu-
da o curso com o mesmo título
no Brasil.

Por aqui, MBA é uma pós-
graduação lato sensu e não dá
título de mestre, mas de espe-
cialista. Pode ser oferecido por
instituiçõesdeensinosuperior,
independentemente de autori-
zação do Ministério da Educa-
ção (MEC), mas deve atender
dispositivos contidos na Reso-
lução número 1, de 3 de abril de
2001, do Conselho Nacional de
Educação.

O MEC estabelece que o
MBA tenha duração mínima de
360horasaulaspresenciais;fre-
qüência obrigatória de 75%;
participação exclusiva de gra-
duados e a elaboração de um
trabalho de conclusão de curso.

“Esse conceito de MBA é
muitodiscutívelnoBrasil.Colo-
cam todo tipo de curso dentro
dessa sigla”, observa Julio Mi-
randa, consultor e gerente de
Capital Humano da Deloitte
Touche Tomatsu. Como ele,
muitos observam que a “venda
de um programa de MBA aber-
to (a alunos em geral) de forma
muitoespecializada”éumacon-
tradição,poisapropostadopro-
grama é dar base sólida em ne-
gócios,nãoemsetoresouáreas.

Nocaso dosMBAs fechados,
encomendados pelas compa-
nhiaspara formarseus executi-
vos, diz Miranda, a especializa-
ção é mais comum. ●T.A
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 12 fev. 2006. Empregos, p. Ce 2.




