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EMPREGOS

33

A3

1/2 OFICIAL
MARCENEIRO
Com exp. em trabalhos gerais de
Marcenaria.☎ (11) 6942-5951

1/2 OFICIAL TORNEIRO
MECÂNICO
Com experiência em usinagem de
plásticos inds. Enviar Cv c/ pre-
tensão Salarial p/ R. Boa Estrela,
30 Cep 03.449-005 Vl. Aricandu-
va SP email bmind@uol.com.br

AÇOUGUEIROS
C/exp. e refer. comprov. Ofer. re-
gistro carteira c/ benef., residir Ja-
baquara. Enviar CV p/Cx P 66111
Cep 05314-000 SP

ADVOGADO (A)
C/ exp. de 3 anos na área civil e
trabalhista, p/região de America-
na. Comparecer c/C.V. à R. Ver-
gueiro, 2087 11ºandar conj.
1101 somente dias 01 e 02/06

ADVOGADO(A)
Com interesse na área Adminis-
trativa/ Preventiva (+) de 4 anos de
exper., redação própria e conhec.
em informática (Word e Excel). En-
viar CV sob sigla JUR/SP Caixa
Postal 19.114 CEP 04505-970 SP

AJUDANTE DE COZINHA
Comparecer 06/06/2006 ás
9:00hs C.V. c/ foto, experiência 6
meses. Alameda Dos Aicas, 1219
Moema - tratar c/ srº o Luciano.

AJUDANTE GERAL
P/ início imediato. Salário R$500.
Local: Lapa. Enviar C.V. p/ CX.Pos-
tal 60007 cep: 05033-970

AJUDANTE GERAL
Precisa-se de somente aposenta-
dos para trabalhar em indústria
metalúrgica na zona leste.Os inte-
ressados deverão enviar CV a Rua
Pantojo, 501 cep 03343-000

ANALISTA CRM
Instituição Financeira Multinacio-
nal contrata: Profissional com 2
anos de experiência com modela-
gem de dados em bancos ou fi-
nanciadoras. Formação superior em
Exatas, preferencialmente Estatis-
tíca. Inglês Fluente. Enviar Curricu-
lum c/ pret. salarial para e-mail:
abueno@caseconsultores.com.br

ANALISTA DA QUALIDADE
Nivel Sup., exp. mínima 3 anos na
área da Qualidade c/ cursos de ISO
e TS 16949; Ferram. da Qualid.
(MSA;PFMEA;APQP; CEP; PPAP, etc)
C.V edna.matos@injecom.com.br

ANALISTA DE SISTEMA
Empresa no ramo de Sistema pa-
ra Transportes, admite profissional
com conhecimentos em informáti-
ca, SQL e Crystal Reports para im-
plantação de sistema. CV c/ pret.
salarial para: esl@logfacil.com.br

AQUARISTA/VENDEDOR
Na área de Pet Shop, c/ experien.
globalpet@globalpet.com.br
☎ (11)6221-3432

ASSIST. ADMINISTRAT.
Gde.instit.financ., conh.inform.,
sup.compl./curso mín.3°ano área
Exatas, exp.1ano, ingl.bás. CLT
+benef CV banc@criemp.com.br

ASSIST. ADMINISTRATIVO
C/ exper. na área financeira. CV a/c
RH p/ Av. Rotary, 600 Pq. Industri-
al - Embu/SP Cep:06816-030

ASSIST. DEPTO PESSOAL
Exp. mínima 1 ano em escritório
contábil. Conh. toda rotina. Nível
superior ou cursando. CV c/ pret.
salarial p/ fax: 5594-0181 ou na-
talia@expandnet.com.br

EMPREGOS A

ASSIST/FIGURANTE
Com ou sem exp. jovens/crian-
ças/bebês, para atuar em figura-
ções de catálogos moda inverno.,
elenco de apoio em gravações e
recepção de eventos. Ótimos ca-
ches. Capital:6941-6501Guaru-
lhos:6409-6279/6409-6806

ASSISTENTE
ADMINISTRATIVA
Cursando direito (noturno), p/
depto juridico. Inglês p/ leitura,
condução própria. C.V. c/ foto a/c
deste jornal c/ a sigla AJUR/943.

ASSISTENTE CONTÁBIL
P/ Escritório Contábil, c/ exp.
comprovada, apresentar C.V à Rua
Gal. Gois Monteiro 521 Pompéia.

ASSISTENTE DE DEPTO
PESSOAL
Com experiência mínima de 2 anos
na Função. Salário de R$700. Re-
sida na Região de Taboão da Ser-
ra. Encaminhar C.V Rua: Ângela
Maria Cardoso, 152 PQ. Laguna
cep: 06795-070 T.S - SP

ASSISTENTE DE
ESTILISTA
Loja de alta costura admite c/ ex-
periência no ramo e ótimo dese-
nhista. Enviar C.V. R. da Consola-
ção 3040 - CEP:01416-000 SP

ASSISTENTE DE
VENDAS
Mult idiomas contrata profissio-
nais c/ ou s/ exp. na área comer-
cial, vendas e telemarketing. Salá-
rio + Comissões + Premiações + V.T.
Entregue seu C.V. na R. Bernardi-
no de Campos, 339, Paraíso.

ASSISTENTE ESCRITA FISCAL
Exp. de 3 anos em escritório con-
tabilidade, para trabalhar na regi-
ão de Itaquaquecetuba.Enviar C.V
com pretensão. salarial para:
rh@segplast.com.br

ASSISTENTE FISCAL
P/ Escritório Contábil, c/ exp.
comprovada, apresentar C.V à Rua
Gal. Gois Monteiro 521 Pompéia.

ATENDENTE HELP DESK
2ºgrau compl. exper. mín.6meses
na área de help desk. CLT+ benef.
C.V. hd@criemp.com.br

ATENDENTE
Loja de Conveniência admite c/ 2º
g r a u c o m p l e t o . C / A n a
☎ (11)3877-0800

ATORES PERFOMÁTICOS
Estamos selecionando atores per-
formáticos com exp. ações pro-
mocionais para diversas regiões de
SP c/ disponibilidade de horário.
CV: gilmar@projetoeventos.com.br

AUX. ADMINISTRATIVO
Instituição de Ensino contrata c/
exp. na área administrativa, 2º grau
completo, habilidade em informá-
tica, acima de 25 anos, redação
própria. Imprescindivel disponibil-
lidade p/ trabalhar aos sábados.
Enviar C.V. c/ pretensão salarial a/c
deste Jornal sob sigla Aux/236

AUX. DE DEPTO LEGAL
C/ exper. minima. comprovada de
2anos, elaboração de contrato, al-
teração e distrato social, elabora-
ção de atas ordinárias e extradio-
nárias, proceso de abertura, alte-
ração e encerramento de empre-
sas, conhecimento em certidões
negativas, conhecimento em de-
pósito inscrito e não não inscrito.
Enviar CV p/ ntj@ntj.com.br

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.

AUX. VENDAS INTERNA
P/ Depto de vendas, c/ exp. C.V p/
Rua Guarara 529 7 andar conj.
71/72 CEP. 01425-000 ou e-mail
portalsantista@bol.com.br

AUXÍLIAR DE COMPRAS
C/ exp. mín. 1 ano. Enviar C.V
rh@medicalmedicamentos.com.br
ou cx p. 11190 - cep 05422-970

EMPREGOS A

AUXÍLIAR DE CPD
C/ exp em rede Novel, Office e
Windows. Tr. R: Venceslau Brás, 75
☎ (11) 3105-6962 c/ Gisele

AUXILIAR DE DEPTO
PESSOAL
Acima de 25 anos, c/exp.em au-
diências trabalhistas e rotinas de
depto pessoal. Salário R$700,00
☎ 4001-8080

AUXILIAR DE LIMPEZA
c/ experiência, carta de apresen-
tação +2 referências+CV.Salario
R$362,00+cesta básica. Residir
próximo.Comp. Av. Indianopolis
nº1960 no dia 03/06 as 08:00h.

AUXILIAR DE
MARCINEIRO
C/ exp. na área de marcenaria, de
prefer. que residam nas proximi-
dades do Km 16,5 Rod. Raposo
Tavares. Enviar C.V p/ Rua Alberto
Arruda fontes, 100 Jd Monte Belo
- SP Cep. 05546-200 a/c RH .

B3

BALCONISTA DE FRIOS
Moços(as) c/exp. e ref., residir Ja-
baquara. Enviar CV p/Cx. Postal
66111 Cep 05314-000 SP

C3

CABELEIREIRO(A)
Salão em Hipermercado, c/ expe-
riência, região Barra Funda. ☎
(11)9270-1663/7628-1308

CADISTA
Exp. em projetos corporativos. C.V:
projeto151@itelefonica.com.br

CALÍGRAFOS
C/ dispon. de trabalho diurno em
local determinado, região Z. Leste
Enviar CV p/: rhpee@uol.com.br

CASEIROS ATIBAIA
casal c/ exp. ☎ (11)3758-9799

CASEIROS
Casal com experiência. P/ litoral.
Enviar Curriculum para email:
anunciocv@hotmail.com ou ☎ (11)
9220-3995 c/ Simone

CAST/ FIGURANTES
Com ou sem exp. jovens/crian-
ças/bebês, várias vagas p/ figura-
ção em catálogos moda inverno,
catálogos de hipermercados e re-
cepção em eventos. Ótimos ca-
ches. Capital: 6941-6501Guaru-
lhos:6409-6279/6409-6806

CHEFE DE OFICINA
Viplan contrata, chefe de oficnia
com experiência em manutenção,
Mercedes Bens. Interessados
Mandar CV p/ Brasilia no endere-
ço SGCV/Sul Conjunto 07 e 8 CEP:
71.215.100

CIRURGIÃO DENTISTA
C/ CRO. ☎ (11)3655-5827 tratar
c/ Jair ou Paloma

COMPRADOR (A) MED.
E MAT. HOSPITALAR .
Empresa de material hospitalar
sediada em Alphaville contrata c/
exp. em medicamentos e material
hospitalar Enviar C.V. p / e-mail:
tele2006@terra.com.br

COMPRADOR
Para Sucatas ferrosas, c/ veículo
próprio. ☎ (11)3904-4033

CONSULTOR DE VENDAS
(05) Vagas p/ Zona: Norte e Oes-
te. Oferece: Salário Compativel com
uma empresa de porte médio.
☎ (11)3649-5012 das 9h às 17h

CONSULTORES CLARO
Revenda, ampliando quadro, c/
exp. planos corporat 3022-8964

CONTATO
COMERCIAL
Empresa iniciando operações no
Estado SP precisa p/ Grande SP de
profissional da àrea comercial c/
experiência comprovada no mer-
cado de refeições coletivas indus-
triais. Enviar Curriculum A/C deste
jornal sob a sigla CTC/084

EMPREGOS C

CONTATO COMERCIAL
M/F, exp. em prospecção de ven-
das (abertura de novos clientes),
venda e pós-venda p/agências de
empregos. Carteira de clientes for-
mada, 2ºgrau compl., domínio em
informática (Word, Excel e inter-
net), habilitado e c/veículo pró-
prio. Enviar C.V. c/pretensão sala-
rial p/rhconfidencial@hotmail.com

COORD.ESCOLA INGLÊS
C/experiência, p/SP/SP, R$6mil.
C.V. p/ rhpif@yahoo.com.br

COORDENADOR
C/ experiência em escola. CV R.
Coronel José Rufino Freire, 193.
Pirituba. Cep:05159-500 S.Paulo

COORDENADOR DE
IDIOMAS
C/exp. comprovada em ensino de
inglês p/adultos e coordenação de
idiomas, fluência plena de inglês,
habilidades gerenciais desenvolvi-
das, espírito de liderança, exp. em
atend. ao cliente, facilidade p/tra-
balhar em equipe, fácil relaciona-
mento interpessoal, usuário avan-
çado do pacote Office. Enviar CV
cristiani@innovationonline.com.br

☎ (11)3845-1777

COORDENADOR DE
OBRAS
Construtora ENGELUX em fase de
expansão está procurando profis-
sional c/ exp. mín. de 10 anos em
Coordenação e Execução de Obras
residenciais, preferencialmente c/
conhec. em informática. Interes-
sados enviar C.V c/ pret. salarial p/
e-mail candidatos@engelux.com.
br assunto Coordenador.

CORRETOR(A)
P/ incorporadora creci CV Av Ibi-
rapuera, 2144 cep : 04028-001

CORRETORES DE SEGUROS
Autônomos p/R.Elementares. C.V.
henrique@eliascorretagens.com.br

CORRETORES(AS)
Imóveis p/Jardins,Paraíso,V. Mari-
ana, e região,of.treinamento e exc.
estrutura imobiliária.Ped.2º grau e
veículo próprio T:11 3277-7131

COSTUREIRAS (OS)
Empresa de Confecção contrata
com experiência em máquica reta
e braço. Interessados comparacer
na R: Cataguazes, 12 Jd. São Paulo

COZINHEIRO (A)
Comida Chinesa, com experiência
mínima de 1 ano com Urgência.
Para t raba lhar em Osasco.
☎ (11)8155-8414/ 3726-2433

COZINHEIRO
Precisa-se urgente c/ prática
comprovada, p/ restaurante japo-
nês. Z. Oeste. ☎ (11)8111-3655

CUMIM
Comparecer 06/06/2006 ás
9:00hs C.V. c/ foto, experiência 6
meses. Alameda Dos Aicas, 1219
Moema - tratar c/ srº o Luciano.

D3

DBA SQL SERVER
(1) vg. C/ 3 anos exp. em Querys
e SP ☎ (11) 3053-3509

DEFICIENTES FÍSICOS
Admite-se. Comparecer/Enviar CV
R. Henrique Schauman, 498 cep:
05413-010 Jd Paulista/SP a/c RH

DENTISTAS
Para trabalhar 2 dias/semana,
dando palestras em escolas, pro-
movendo clínica na Zona Sul. ☎
5631-4555 Camila

DESENHISTA CADISTA
APOSENTADOS
Precisa-se de somente aposenta-
dos para trabalhar em metalúrgi-
ca. Os interessados deverão enviar
CV a Rua Pantojo, 501 cep
03343-000

EMPREGOS D

DESENHISTA P/
CONFECÇÃO
Experiencia min. de 2 anos, co-
nhec. Corel Draw, fotoshop e de-
senhos a mão livre. Enviar CV p/
e-mail: elis@okdok.com.br

DESENHISTA
PROJETISTA
3 anos de experiência no desen-
volvimento de projetos executivos
em pré fabricados e detalhamen-
to de forma e armação enviar cv
para. brito@leonardi.com.br

DESENHISTA PROJETISTA
Para Projetos de Estruturas de
Edificações com conhecimentos:
Auto CAD e ou Cad TQS. Enviar CV
para: ribeiraechan@terra.com.br

DESENVOLVEDORA DE
PRODUTO
Confecção precisa, com experiên-
cia, em desenvolvimento e ten-
dências. ☎ (11)5549-9301 ou e-
mail:seekvest@hotmail.com

DESIGNER GRÁFICO
Exp. projetos gráficos, editoriais/
eventos, (PC) corel, photoshop,
INDD e AI, criativo, dinâmico e
responsável. CV c/ pret. salarial
p/rh-selecao-2006@uol.com.br

E3

ENC.SETOR PILOTAGEM
C/experiência em carteira. Com-
parecer c/ C.V. à Rua Silva Teles,
211 - Brás. Tratar c/Silvia Godoy

COMANDANTES
Vega Aviation e China Shenzhen Airlines realiza-
rão à partir de 12 de Junho processo seletivo p/
contratacão de 40 Cmtes. de B737 e 20 de A320,
com início de contrato a partir de Julho. P/mai-
ores detalhes acessar: www.vega-aviation.com
Excelentes condições de salários e benefícios

Gerente
Industrial

Exp. mín. 5 anos em produção de
produtos cosméticos ou farmacêuticos
e logística. Formação na área química

ou farmacêutica. Indispensável
dinamismo, liderança, inglês e ótimos

conhecimentos de ISO e GMP.

Gerente
Industrial

Enviar CV com a sigla “GI” para o
e-mail:  rhcosm@yahoo.com.br

REPRESENTANTE TÉC. COML.
Empresa alemã, produtos para automação e
segurança de máquinas e equipamentos indus-
triais, região: São Paulo e ABCD, perfil do repre-
sentante: Engenheiro ou Técnico Eletrônico ou
Mecatrônico, possuir veíc.próprio, exp. no aten-
dimento de Engenharias e Manutenções Indus-
triais, possuir empresa de representação. Enviar
CV. c/ pret. sal. p/ euchner@euchner.com.br

EMPREGOS E

ENCARREGADO DE
MANUTENÇÃO
Profissional c/profundos conheci-
mentos de mecânica, organização
e controle, para administrar frota de
empresa de ônibus urbanos e su-
burbanos. Apresentar-se com refe-
rências na Viação Transguarulhen-
se Ltda. Rua Monte Carlo nº 222
Jardim Bela Vista - Guarulhos com
Sr. Antonio ou Sandra.

ENCARREGADO DE OFICINA
Interna c/ exp , inclusive em cro-
nometragem p/costura fina. Karen
☎ (11)6485-5419

ENCARREGADOS
DE OBRAS
Tradicional empresa de Geotecnia
contrata para trabalhar em todo
território nacional, principalmente
SP-RJ-MG-PR. Exp. mínima de 8
anos com obras de Tirantes e Es-
tacas Raiz. Currículos com preten-
são salarial a/c deste jornal sob a
sigla 139/ ENC

ENG. CIVIL
GEOTECNIA
Tradicional empresa de Geotecnia
contrata para trabalhar em todo
território nacional, principalmente
SP-RJ-MG-PR. Exp.mínima de 5
anos com obras de Tirantes, Esta-
cas Raiz e Estacas Hélice. Currícu-
los com pretensão salarial a/c
deste jornal sob sigla 139/ENG

ENGº DE PRODUÇÃO
Empresa em expansão aumentan-
do seu quadro de func. exp. min. de
2 a em peças tubulares em aço
curvadas e Auto CAD. CV a/c do
jornal sob sigla ENG/904

EMPREGOS E

ENGº MECANICO
De instalações industriais, apo-
sentado, p/ supervisão de enge-
nharia e fabricação, de equipa-
mentos p/ filtragem de fluído de
corte e esteiras transportadoras de
cavacos, sucatas e etc. Enviar CV
tartec@tartec.com.br

ENGENHEIRO (A) CIVIL
C/ exper. em elaboração de orça-
mentos de edificações. Enviar CV
Av.Prof° Francisco Morato, 3.735,
Vl. Sônia. SP. Cep:05521-100

ENGENHEIRO CIVIL
Construtora necessita profissional
com até 10 anos de formado, com
exper. em obras de edificações.Cv
p/ Rua Leopoldina de Camargo,
260 cep:06653-040 Itapevi- SP

ENGENHEIRO DE
APLICAÇÃO E VENDAS
Pessoa Jurídica, experiência área
térmica, formação engenheiro me-
cânico, experiência mínima de 5
anos em combustão industrial.
Atuação na baixada santista. C.V p/
ftavares@gastec-ci.net

ENGENHEIRO DE
OBRAS
Construtora ENGELUX em fase de
expansão está procurando profis-
sional c/ exp. mín. de 5 anos em
Execução de obras de edificações
residenciais, preferencialmente c/
conhec. em informática. Interes-
sados enviar C.V c/ pret. salarial p/
e-mail candidatos@engelux.com.
br assunto Engenheiro.

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 E

ENGENHEIRO
MECÂNICO
Exp. mínima 3 anos. Residir prefe-
rencialmente região Osasco. Envi-
ar C.V. elen.hanna@sistenge.com

ENGENHEIRO
Recém formado, ou formado em
mecatronica ou mecanica, enviar
CV p/ contato@equicontrol.com.br

ESTAGIÁRIO ADM.EMP.
1ºano,conh.inform., trabalhar reg.
central, per.integ.Bolsa aux.+ aj.
custo. C.V. estag@criemp.com.br

ESTAGIÁRIO(A)
FISIOTERAPIA
6ºsemestre, trabalhar em Diade-
ma. 3x por semana(manhã). Envi-
ar C.Vitae.: ☎ (11) 3256-6431
mariza@meridionalsaude.com.br

ESTILISTA
Empresa de Confecção contrata
Estilista especializado em mode-
los de Camisetas em Malhas e
Blusas Femininas. Enviar C.V. para
☎ (14)3733-5725 h.c. ou para
email: aerofly@uol.com.br

ESTILISTA
Para confecção de moda, c/ ex-
periência. Enviar Curriculum p/ e-
mail: pinko@pinko.com.br

F3

FATURISTA
P/Ind.Conh.em Fiscal,Fifo,Jit,Kan-
bam, 2ºgrau compl. CV. p/R.do
Oratório 248 SP Cep 03116-000

FAXINEIRO
cond (Ipiranga). (11)3088-5353

EMPREGOS F

FECHAMENTO DE ARQUIVO
Para impressão digital, conheci-
mentos em: Corel, Photoshop e Il-
lustrator. Interessados enviar C.V p/:
digitalexpress@terra.com.br

FERRAMENTEIRO
Emp em expansão aumentando
seu quadro de func. exp. min. 2a
em peças tubulares em aço cur-
vadas. CV p/ o jornal sob sig F / 06

FIGURANTES
Jovens/crianças/ bebês várias va-
gas c/ ou s/ exp., p/ figuração em
catálogos moda inverno, catálo-
gos de hipermercados e recepção
em eventos. Ótimos caches! Capi-
tal:6941-6501Guarulhos:6409-
6279/6409-6806

G3

GARÇOM
Comparecer 06/06/2006 ás
9:00hs C.V. c/ foto, experiência 6
meses. Alameda Dos Aicas, 1219
Moema - tratar c/ srº o Luciano.

GARÇONETE
Comparecer 06/06/2006 ás
9:00hs C.V. c/ foto, experiência 6
meses. Alameda Dos Aicas, 1219
Moema - tratar c/ srº o Luciano.

GERENTE DE ÁREA
Multinacional presente em diver-
sos paises, admite profissionais de
ambos os sexos, com 2º grau
completo ou superior, com dispo-
nibilidade imediata para período
integral, fluência verbal, liderança
e vontade de crescer, oferecemos
treinamento constante, salário
acima da média de mercado. CV p/
e-mail: gerea@cto.com.br

EMPREGOS G

GERENTE DE PRODUÇÃO
Empresa em expansão aumentan-
do seu quadro de func. c/ exp. min.
de 2 a em peças tubulares em aço
curvadas e Auto CAD. CV a/c do
jornal sob sigla GER/904

GERENTE
NEGÓCIOS/FACTORING
P/ atuarem em captação e gestão
de clientes pess. juríd. middle/
small, pref que tenham trab. em Bco
Neg./Factoring com cart. ativa de
clientes/ relac. Sal. ac. da média
merc. + benef. c/plano carreira. C.V
R.Flórida1821 1ºa. C:04565-001
ou danielebanco@danielebanco.
com.br

I3

INSTRUTOR TREINAMENTO
Com exper. em transportes. CV a/c
RH p/ Av. Rotary, 600 Pq. Industri-
al - Embu - SP CEP 06816-030

J3

JORNALISTA
Excelente redação, dinâmico e
criativo,Exp. mínima de 02 anos, CV
c/ pret. salarial p/ rh-selecao-
2006@uol.com.br

M3

MECÂNICO DE
REFRIGERAÇÃO
Empresa de Embalagens na regi-
ão de Taboão da Serra/Embú,
contrata com exper. 3 anos, Se-
nai. CV p/: rh@embalarte.com.br

Artigo

A
perspectiva de in-
gressar no merca-
do de trabalho com
asfacilidadeseoau-
tomatismo de anti-

gamente nos abandonou antes
de fecharmos o século 20. Tam-
bémporcausadesse fenômeno,
o número de candidatos a uma
vaga no serviço público chega a
bater, sem a menor cerimônia,
acasa dos milpara uma cadeira
disponível. O contingente de
que falo, é bom que se esclareça
logo de início, pode se dar por
bem pago com um ganho men-
sal de modestos R$ 1.500,00.

Essa concorrência coloca o
candidato frente a alguns desa-
fiosdosquaisnãopodefugir.Im-
placável, ela exige a aquisição
quase repentina de conheci-
mentos, habilidades e atitudes
que, em boa parte dos casos, es-
tão longe de compor seu estilo
de vida. E assim revela a pouca
familiaridade com o mundo dos
conceitos,das idéias, daabstra-
ção, enfim.

Caro leitor, não afirmo isso
de ouvir dizer; antes, na condi-
çãodeprofessor,estiveemalgu-

mas salas de aula por onde pas-
sam essas pessoas e suas espe-
ranças por uma vida em que a
palavra estabilidade seja per-
manente.

Dispostos a brigar por uma
vaga, muitos candidatos apre-
sentamemseuscurrículosape-
nas a formação mínima para o
cargo. Na lista de hábitos, a au-
sência crônica da prática regu-
lar da leitura, apenas para citar
um exemplo. O que resulta na
faltaderepertórioecomprome-
te qualquer possibilidade de se
atingir um bom desempenho.
Ora,semumabaseculturalsufi-
cientemente sólida, a batalha
está irremediavelmente com-
prometida.

Mas não está aí o único fator
que reduz as chances desse
exército de obter sucesso na
sua empreitada rumo ao em-
prego público. Acrescente-se a
isso o fato de que a chamada
“opção fundamental” – expres-
são cunhada pelo teólogo Leo-
nardo Boff – não tem vez nessa
história.

Acontece que se as palavras
bonitasconsolamamente,tam-
bém é verdade que nada tem o
poder de persuasão das barri-
gas vazias que clamam pelo ali-
mento de cada dia. Assim, só o
que vale são as exigências do
aqui-e-agora. E desgraçada-
mente elas têm força apenas

parcial. Funcionam como a
água no motor do veículo. Ja-
mais como o combustível aditi-
vado exigido na viagem que le-
va às grandes conquistas.

Perguntados sobre o que es-
peram desse emprego, a maio-
ria dos candidatos responde
com segurança espantosa: “es-
tabilidade profissional e finan-
ceira”.Oreducionismodadecla-
raçãodeintençõeséalarmante.
Mostra que falta ambição. Fal-
ta propósito. Falta desejo de se

realizar e de contribuir com o
bem-estar social. De servir. Em
outras palavras, falta o essen-
cial,aquisubstituídopelomera-
mente acidental. O fato lembra
aquele homem que buscava
uma nova esposa apenas para
livrar-se dos afazeres domésti-
cos. Isso é pouco, muito pouco.

Se o objetivo que move al-
guém para a busca de um em-
prego público é tão curto e ime-
diatista, como esperar que te-
nha bagagem intelectual para

vencerodesafiodadisputacom
centenas de competidores por
um mesmo lugar? E se tal pes-
soase encontra de tal modo vol-
tada para atender apenas às
próprias necessidades, como
acreditar que ela terá no servi-
ço público mais do que um em-
prego ou mera fonte de renda?

Sem o impulso necessário
da vocação autêntica para o
serviço e a respectiva identifi-
caçãocomatarefaquesuposta-
mentevão exercer,muitospro-

curam abrigo nas escolas pre-
paratórias. A elas pedem asilo,
socorro. E não raro atribuem-
lhes a tarefa de providenciar a
salvação necessária, fabricada
em caráter de urgência urgen-
tíssima.

O trabalho de treinamento
começa. Mas o tempo se revela
escasso. Nenhum professor,
nem a pedagogia, nem a andra-
gogia, nada consegue transfor-
mar radicalmente uma pessoa
usando apenas o espaço exíguo
de dez horas aula ou coisa as-
sim.

Com exceções, na sala de au-
la, ante-sala dos exames pro-
priamente ditos, a produção
dessesestudantesdeúltimaho-
ra atinge níveis abaixo da mé-
dia. E num considerável núme-
ro de vezes, durante o concur-
so, vão consegui apenas passar
pormaisumaexperiência navi-
da. Resumindo: desde o início o
postulante sente na pele defi-
ciências que o colocam fora do
jogoantes mesmo que a partida
comece.

Dá trabalho, mas isso pode e
deve ser mudado. A partir de
quando? De ontem.

*Rubens Marchioni é especialis-
ta em propaganda, profissional
de treinamento e autor de “Cria-
tividade e redação” e “A conquis-
ta” (rumarchioni@uol.com.br)
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 1 jun. 2006. Empregos, p. Ce 4.




