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Enviar C.V. para: 
collectania@collectania.com.br

COLLECTANIA

Vendedores
C/ experiência mínima de 2 anos.

Arquitetos/vendedores
C/ experiência mínima de 2 anos 

e domínio de Autocad.

Empresa de Mobiliário de alto
padrão em fase de expansão

admite p/ suas lojas: 

Exige-se:
• Formação em engenharia mecânica, experiência em 
projetos (execução, documentação, suporte à fabricação).
• Mecanismos (engrenamentos, tracionamento de docu-
mentos, sensoriamento de movimentos, aplicação de
motores de passo, etc).
• Conhecimentos em peças plásticas e  moldes de
injeção. 
• Conhecimentos em: ProENGINEER e Auto-Cad. 
• Inglês.
Benefícios:
• seguro de vida/acidentes, plano de saúde, refeição 

subsidiada e Previdência Privada.

Empresa nacional de grande porte contrata:

ENGENHEIRO SÊNIOR
ENGENHEIRO PLENO

ProdCad
ENGENHEIRO

Enviar C.V. e-mail: rh@prodcad.com.br

Empresa de engenharia consultiva com sede no Rio de Janeiro
contrata profissionais de projetos do segmento de óleo e gás:

Enviar CV para o endereço eletrônico:
cveng.projeto@isg.com.br

• Coordenador de Projeto
• Engenheiro e Técnico 

de Planejamento
• Engenheiros,    

Projetistas e 
Desenhistas

Nas seguintes especialidades:

Processo, Tubulação, 

Equipamento Civil, 

Estrutura Metálica, Elétrica 

e Instrumentação.

REPRESENTANTE COMERCIAL
Especializados em extrudados de alumínio, no
segmento industrial. São Paulo, Capital e Interi-
or, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiânia,
Espírito Santo, Bahia e Recife. C.V. p/ Av. Casa
Verde, 147, Cep: 02519-000 - SP/SP ou e-
mail: tambore@alcastro.com.br

PETRONOVA

Admite:
Vendedor(a)
Interno / TeleMarketing

Com experiência mínima de 2 anos
na área de distribuição de combustíveis

Local de trabalho OSASCO.

Enviar curriculum para:
rh@petronova.com.br

EMPREGOS

33

A3

ADVOGADO(A)
Escritório na Mooca, contrata Ad-
vogado (a) Trabalhista, c/ prática
em audiências. Exp. de 5 anos.
Enviar CV c/ pret. salarial p/ Al. Rio
Negro, 1105 - cj 51 - Alphaville -
Barueri/SP cep 06454-000

AJUDANTE DE COZINHA
Cervejaria contrata em SP. Enviar
C.V. Al. Lorena, 1040 SP-SP -
Cep:01424-001 ou email: cerve-
jariasp@yahoo.com.br

AJUDANTE MECÂNICO
Grupo Uzeda de manutenção ad-
mite exp.comprov. C.V. Av.Dr. Vital
Brasil, 583 Butantã cep: 05503-
001 ou uzeda@uzeda.com.br

empregos
Aviso aos anunciantes
" De acordo com o art. 5º da CF/88 c/c art. 373-A da

CLT, não é permitido anúncio de emprego no qual haja

referência quanto ao sexo, idade, cor, situação familiar,

ou qualquer palavra que possa ser interpretada como

fator discriminatório, salvo quando a natureza da

atividade, pública e notoriamente, assim o exigir."

EMPREGOS A

ANALISTA CONTÁBIL PL
2 anos de experiência. Curso téc-
nico em Contábil., obrigatório resi-
dir em Vinhedo ou região. Enviar
C.V. c/ pret. salarial para email :
vagas.contabil@ciacontabil.com

ANALISTA DE
TELECON
2º grau técnico/cursando superi-
or,exp. mínima 6 meses em pro-
dutos AVAYA/Call Center. Atuará em
Suporte Técnico/Implantação/Re-
sidência. 3 vgs para cada área.
Enviar CV com pretensão salarial,
e-mail: selecao@telesul.com.br

ANALISTA FISCAL PLENO
2 anos de experiência. Curso téc-
nico em Contábil., obrigatório resi-
dir em Vinhedo ou região. Enviar
C.V. c/ pret. salarial para email :
vagas.fiscal@ciacontabil.com

ANALISTA
PROGRAMADOR DELPHI
Experiência comprovada em Del-
phi. Conhecimento em Firebird,
SQL, Reportbuilder. Enviar CV:
cv@insurance-solutions.com.br

EMPREGOS A

ARQUITETO/
PROJETISTA
Na área de Stands, Eventos, c/ exp.
em AutoCad e 3D Max.

☎ 6484-3834

ARQUITETO/PROJETISTA
Projeto de Stands, eventos, expo-
sições e cenografia. Experiência
Auto Cad 2004, Studio 3D Max,
Corel Draw e Photoshop. Enviar C.
V. c/ projetos de Stand p/ Arqui-
trama Feiras. Rua Domingos Pai-
va, 84, Brás cep.: 03043-070 SP

ARQUITETOS
Area comercial, fixo(+)comissões,
móveis escr i tór io . Agendar.
☎ (11)3704-5757 - Flávia

ASSESSOR DE IMPRESA
Gravadora independente procura
assessor de impresa para inicio
imediato, Necessario exp. anterior
e bons contatos C.V c/ pret. sal. p/
e-mail contatoazul@terra.com.br

ASSIST DEPTO PESSOAL
Exigível Exp. 2 anos em DP de Adm
de condomínios. Conhec. rotina
compl. sal. R$800 + VT e VA s/
desconto. C.V via E-mai l p:
25041969@uol.com.br

EMPREGOS A

ASSIST. ADM. FINANCEIRO/
CONTÁBIL E TECNOLOGIA
Grupo Empresarial, contrata para
sua área de controladoria, profis-
sionais com formação superior em
Adm. de Empresas, Ciências Con-
tábeis e Economia, para sua área
de tecnologia com formação es-
pecífica e com conhecimentos em
Sistema Microsiga. Enviar CV com
pretensão salarial para o e-mail:
vagasecentral@hotmail.com

ASSIST. ADMINISTRATIVO
Comparecer c/Curriculum á Rua
João José Rodrigues 185 Sâo Mi-
guel Paulista, das 8 as 11 horas

ASSIST. RH
Para trabalhar em escritório no
Pacaembu, c/ domínio em toda
rotina de RH. Agendar Entrevista
☎ (11) 5042-2257 c/ Marizilda

ASSISTENTE
ADMINISTRATIVA
Empresa de eventos sociais, líder
no segmento de foto e video, con-
trata com conhecimento de infor-
mática. Interessados enviar Curri-
culum V. com pretensão salarial
para: contatovaga@terra.com.br

EMPREGOS A

ASSISTENTE
COMERCIAL
Procuramos profissional experien-
te na área de vendas ao governo:
Levantar documentação, cuidar da
habilitação, supervisionar propos-
tas, participar dsa abertura, pre-
parado, inclusive, para participar de
leilões eletrônicos. Deve conhecer
a legislação pertinente a área e ter
uma visão global dos processos de
licitação. Enviar C.V. detalhando
experiência profissional em geral e
na área especifíca em particular c/
pretensões salariais para e-mail
ilca@stm.com.br

ASSISTENTE DE
AUDITORIA
Contratamos para Auditoria Exter-
na, com ou sem experiência e pre-
ferência que já tenha trabalhado
com Contabilidade. Enviar Curri-
culum Vitae para o seguinte e-
mail: curriculoauditor@ig.com.br

ASSISTENTE ESCRITA FISCAL
C/ Exper. Região Z.Leste. Enviar CV
p/: org.santos@uol.com.br ou pa-
ra R. Winifred, 161 Vl Carrão cep:
03424-010 São Paulo - SP.

ASSISTENTE GERAL-FEM
2ºg compl,até 22anos. Inglês, in-
formática. Salário R$500. C.V. c/
FOTO jacki_design@yahoo.com.br

ASSISTENTE LICITAÇÕES
Profissional c/experiência com-
provada de 2 anos, curso superior
ou cursando, conhecimentos em
informática, masc./fem. Não fu-
mante, residir próximo a região do
Tamboré/Zona Oeste. Enviar C.V.
p/o e-mail: rh@cfernandes.com.br

ASSISTENTE/
FIGURANTE
Com ou s/ exp. jovens/crianças/
bebês, p/ diversas regiões SP., pa-
ra atuar em figurações de catalo-
gos publicitarios, elenco de apoio
e recepção de eventos. Ótimo ca-
che! Tatuapé: 6225-3974/
6225-3794, Guarulhos: 6409-
6279/6409-6806, Paulista:
3541-3725/3284-2424.

ATENDENTE HELP
DESK/INFORMÁTICA
Gdes.empresas, 2ºgr. compl. ou
sup.em curso, conh.inform./HD.
CLT+benef. CV hd@criemp.com.br

ATENDENTE
Loja de Conveniência admite, 18 a
25 anos, sem filhos, 2º grau com-
pleto. Cv p/ girarh@hotmail.com ou
☎ (11)3877-0800 c/ Ana

AUDITORES
Contratamos Senior ou Semi Se-
nior para Auditoria Externa, com
experiência e que já tenha traba-
lhado com Contabilidade. Enviar
Curriculum Vitae para o e-mail:
curriculoauditor@ig.com.br

AUX. ADMINISTRATIVO
Empresa na Z. Leste, admite para
início imediato, c/ exp. em coord.
de equipes, Excel e Access, e que
resida na região. C.V aos cuida-
dos do jornal sob sigla NAT/32

AUX. COBRANÇA/
ESCRITÓRIO
Empresa no ramo de componen-
tes eletrônicos admite Profissio-
nais com experiência. Para ínicio
imediato. Enviar Curriculum para
maxtubo@terra.com.br

AUX. DE ENFERMAGEM
DO TRABALHO
Fem., c/ Certificado de Conclu-
são, Z. Sul. Comp dia 03/04 à 8h
na R: S. Benedito, 206

AUX. DE MODELAGEM
2 anos de exp., conhec. em Siste-
ma CAD Investronica ou Similar,
confecção infantil F: (11) 4648-
6625 c/ Cecília (Itaquá)

AUX. DEPTO PESSOAL
Profissional c/experiência com-
provada de 1 ano, em toda a roti-
na, masc./fem. Não fumante, resi-
dir próximo a região do Tamboré/
Zona Oeste. Enviar C.V. p/o e-
mail: rh@cfernandes.com.br

EMPREGOS A

AUX. ENFERMAGEM
R$2.850,00+ benefícios, m/f, p/
Ass. médica. Informações no site:
www.ibea-abrasp.com.br

AUX. FINANCEIRO
C/ prática em Contas à Pagar e
Receber, feminino, res. Px. Pirituba.
F: (11)3976-0113 hc

AUX. LABORATÓRIO
P/ trabalhar em farmácia de ma-
nipulação com exp em pesagem .
Enviar CV R: Machado Bittencourt
190 - sala 110 - Cep:04044-000
c/ cód. LAB.

B3

BABÁ
Com exp. para criança de 2 anos
c/ referências. Enviar Cv c/ foto e
carta de próprio punho p/ Caixa
postal 19.149 Cep 04505-970 SP.

C3

CASEIRO
Experiência com carneiros, gados
e trator. Com referências. Para
Mogi-Guaçú. ☎ (19)3254-9475/
(11)4438-6889 h.c.

CASEIROS
Litoral norte, casal sem filhos com
experiência. ☎ (11)3837-0749 ou
CV para email: repress@br.inter.net

CHEFE DE COZINHA
Restaurante Int. SP c/exp min 2a.,
na área. CV R Rangel Pestana 112
Centro Itatiba SP CEP 13250-250
ou danielc@people.com.br

CHEFES DE OFICINA
Grupo Uzeda de manutenção ad-
mite exp.comprov. C.V. Av.Dr. Vital
Brasil, 583 Butantã cep: 05503-
001 ou uzeda@uzeda.com.br

COMPRADOR
TÉCNICO
Chapas classif e Tubos AC, c/ e sem
costura p/ troca térmica, forjados,
calderaria, usinagem trat. térm./
superf. Formação tecnica/ Eng, SAP
e inglês fluente. C.V. p/ C. Postal
520 Cep 07803-970.

COMUNICADO
Extração e Comércio de Areia
Quevedo e Silva Ltda - ME, locali-
zada na Via Municipal Olívio Tei-
xeira Km 6, bairro Guaxingu - Mu-
nicípio Tatuí, está recebendo da
CETESB a licença de operação nº
6003207 para a atividade extra-
ção de areia, cuja validade esten-
de-se até 06/03/2009

CONSULTOR COMERCIAL
Profissional maduro, c/ exp. no
segmento de serviços. Conheci-
mento em organizar e trabalhar
área Comercial, curso superior
completo desejável. Idade mínima
40 anos. C.V. c/ pret. salarial p/
email : vagas.dp@ciacontabil.com

CONSULTOR COML
Exp. comprov. em transporte de
carga, salário fixo + VR+premios e
aj.combustível. C/ veículo proprio.
somente para Campinas e região
CV: curriculo.trans@terra.com.br

CONSULTORES
Com superior para vendas, finan-
ças, logistica, produção, PSP c/
experiência em indútria auto pe-
ças. C.V p/ Rua do paraíso, 139 -
conj. 35 Cep:04103-000 SP.

CONTATO PUBLICITÁRIO
Início imediato. Apenas sexo femi-
nino. Profissionais p/ venda de
espaços publicitário. Fixo + co-
missão. + ticket. Enviar Curriculo
☎ (11)3313-8080 ou para e-mail
gabelcom@uol.com.br

COORDENADOR DE
PROJETOS
Arquiteto, experiência em lideran-
ça de equipes, leitura, detalha-
mento e padronização de projetos
- Comprovação (Acervo/CAT). C.V
p/ selecao.tecnicos@ig.com.br in-
dicando:Coordenador - SP.

Para anunciar nos classificados 
do Estadão, ligue:

Demais localidades

0800-055-2001

São Paulo

(11) 3855-2001

www.estadao.com.br

Assine o Estadão:
0800-14-9000.

Assine o Estadão:
Grande São Paulo: 3858-9000

Demais localidades: 0800-14-9000
Acesse: www.assinante.estado.com.br

Artigo

Há algum tempo, a carreira au-
todirigida tornou-se um para-
digma dentro das empresas. As
companhias vêm abandonando
osmodelosassistencialistaspe-
los quais se responsabilizavam
pelo desenvolvimento de seus
colaboradores. Os profissio-
nais, por sua vez, passaram a se
preocupar com o tema e bus-
cam entender como autodirigir
suasprópriascarreiras.Eespe-
cialistas no assunto procuram
desenvolver modelos para
orientar empresas e colabora-
dores na gestão de carreira.

Na era da autogestão na car-
reira, as empresas paulatina-
mente reduziram seus investi-
mentos na formação acadêmi-
cadoscolaboradores,principal-
mentenosníveisdeespecializa-
ção, MBA e pós-graduação.
Preocupadascomarelaçãocus-
to-benefício, criaram formas
para assegurar um retorno mí-
nimo desses investimentos, por
meio de mecanismos de reten-
ção de talentos.

Além disso, também mudou
a relação do profissional com
seu empregador. Não se imagi-

na mais o modelo de emprego
vitalício, em que o profissional
devolve o que foi investido nele
ao longo da carreira, por meio
de resultados e contribuições.

A nova geração que ingres-
sa no mercado não comparti-
lha desses valores. Os jovens
executivos permanecem numa
empresa durante um ciclo de
sua vida profissional. Eles
aprendem, desenvolvem-se,
crescem, realizam, entregam
bons resultados e, quando sen-
tem que seu ciclo está se esgo-
tando, buscam novos desafios,
geralmente em outras organi-
zações.

Essa realidade conferiu às
empresas mais um desafio, so-
bretudo aos profissionais de
RH: como planejar os progra-
masdetreinamentoedesenvol-
vimento e ainda obter o retor-
nodesejadodessesrecursos in-
vestidos no aprimoramento do
capital humano?

DESAFIOS PARA O JOVEM
Para o profissional desta gera-
ção,osgrandesdesafiosvoltam-
se, em princípio, à escolha da
área de formação. A diversida-
de de cursos e instituições de
ensinoeoscustosenvolvidospo-
dem transformar essa escolha
fundamental em um processo
muito difícil, que requer orien-
tação adequada.

Na seqüência, ele se depara
com os desafios do mercado de
trabalho. Não basta saber mui-
to bem o que quer fazer e ali-
nhar sua escolha a seus valores
pessoais. É preciso entender a
dinâmicadomercadode traba-
lho e avaliar com muito cuida-
do sua empregabilidade.

É o momento de se questio-
nar onde os conhecimentos ad-
quiridos poderão ser aplica-
dos.E como transformá-los em
rendimentos que assegurem,

pelo menos, a própria sobrevi-
vência e satisfação pessoal.

Além disso, o jovem profis-
sional não pode mais se descui-
dar de um aprendizado contí-
nuo. A velocidade das mudan-
ças, a quantidade de informa-
çãodisponibilizada diariamen-
te e a grande competitividade
exigem constante atualização.
Desse ponto, decorre outra dú-
vida: como escolher a área de
especialização? Em que apos-
tar, com relativo sucesso?

AUTOGESTÃO DA CARREIRA
Aí começa o processo de gestão
da própria carreira. O planeja-
mentoenvolveaescolhadomer-
cado que absorva mais facil-
mente seu perfil ou suas idéias
ouadetecçãodeoportunidades
onde pode atuar com mais pra-
zer. Fazer essa escolha requer
maturidade,reflexãoemuitain-
formação. Fazer isso sozinho
pode levar a conclusões erra-
das,pornãoconsiderarosdiver-
sos aspectos envolvidos.

Opróximopassodeumacar-
reira autodirigida é escolher
uma boa pós-graduação. O pla-
nejamentorequeroutrasvariá-
veis, principalmente no campo
financeiro. Se as empresas já
não estão mais tão dispostas a
fazer esse tipo de investimen-
to, cada profissional terá de,
desde cedo, construir uma re-
serva financeira para acumu-
lar os recursos, seja para um
MBA, cursos de especializa-
ção, aprimoramento de idio-
mas ou viagens.

Comopodemosatestar, tero
domínio sobre a própria carrei-
ra, portanto, não é apenas sa-
ber o que se quer e perseguir
um sonho. É preciso estar pre-
paradoparaagir,assumirasré-
deas da própria vida com tudo
que isso tem de bom e de difícil.
E, para tudo isso, é preciso não
ter medo de buscar ajuda. Uma
boa conversa pode ser esclare-
cedora e fazer diferença.

Planejamento, no mundo em
que vivemos atualmente, é a
chave para o sucesso. Quanto
mais tempo se dedicar a ele,
maior a possibilidade de êxito.
Com a direção escolhida e defi-
nidos os passos a serem dados,
tudo passa a ser uma questão
de ação e de tempo.

* Vera Vasconcellos é consulto-
ra da Career Center.

Como sobreviver à era da carreira autodirigida

empregos
Vera
Vasconcellos*
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 30 mar. 2006. Empregos . p. Ce 4.




