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empregos
Enviar Curriculum
Aos cuidados de

O Estado de S.Paulo, Aveni-
da Engenheiro CaetanoAlva-
res, nº 55, Bairro do Limão,
CEP 02598-900, São Paulo,
SP,mencionando no envelo-
pe a sigla ou o código indica-
do no anúncio de interesse.

Nos dias 12, 19 e 26de junho,
às 18 horas, o SESCCarmo
realiza umciclo de palestras
gratuitas sobre trabalho não-
formal, falando de alternati-
vas de emprego. As pales-

tras serão conduzidas por
profissionais doNúcleo de
EconomiaSolidária daUSP.
(11) 3105-9121, www.sescsp.
org.br. Rua doCarmo, 147,
Praçada Sé, SãoPaulo (SP).

� ÍNDICE Palestras abordam alternativas de trabalho
Empregos PÁG. 6
Empregados oferecem-se PÁG. 12
Estágios CIEE PÁG. 12
Centro de Solidariedade PÁG. 13
Consultorias PÁG. 15
Cursos e Concursos PÁG. 15

16 páginas 1.871 anúncios

MARATONA–AgerentedeRHda farmacêuticaBristol,ChristianneNiccolini, acompanhouduasdascincoentrevistascomWalbandeSouza

CONQUISTE SUA POSIÇÃO 
E O PREPARO PARA MANTÊ-LA.

Cursos de Especialização e MBA altamente conceituados e focados no mercado,
sediados na Cidade Universitária ou na Avenida Paulista e também oferecidos no
formato “In Company”:

Tradicionalmente reconhecida por preparar
profissionais que assumem posições 

de destaque, a pós-graduação lato sensu 
da Fundação Vanzolini, em convênio 

com a Escola Politécnica da USP, 
há 28 anos proporciona programas

atualizados, ministrados por experientes
docentes e especialistas.

CEAI - CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO INDUSTRIAL
Este curso já preparou mais de 11 mil profissionais para destacarem-se em organizações
nacionais e multinacionais. É a opção ideal para construir uma carreira sólida e poder
comandar qualquer equipe. 
Inscrições até 28 de julho

CEGP - CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DE PROJETOS
Aborda na prática as mais atuais técnicas para elaboração de planos de gestão de projetos,
segundo a metodologia e práticas do PMI (Project Management Institute - EUA),
independentemente de porte, investimento ou área de atuação.
Inscrições até 12 de julho

CEQP - CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM QUALIDADE E PRODUTIVIDADE
Apresenta e discute as modernas metodologias desse segmento, visando aumentar a
competitividade da empresa no mercado, através de capacitação técnica e gerencial.
Inscrições até 11 de agosto

Informações: www.poli.usp.br/pro/especializacao
Tels.: (11) 3814-7366 - ramais: 300/392/424/479

ESPECIALIZAÇÃO FUNDAÇÃO VANZOLINI
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PAINELDEVAGASDEESTÁGIOPARAESTUDANTESCOMDEFICIÊNCIA

Empresa na Nossa Senhora do Ó oferece
vaga de estágio para estudantes com defi-
ciência física cursandoEnsinoMédio, Téc-
nico em Administração ou em Secretaria-
do; oferece bolsa-auxílio de R$ 3,61 p/ho-
ra,vale-transporte,vale-refeição,assistên-
ciamédica e convênio com farmácia.

Empresa na Vila Mariana oferece vaga de
estágio para estudantes comdeficiência fí-
sicacursandoMatemática,Estatística,Físi-
ca, Química ou Licenciatura em áreas
afins; oferece bolsa-auxílio de R$ 5 p/ho-
ra, vale-transporte e vale-refeição.

Empresano Ipiranga oferece vaga de está-
gio para estudantes com deficiência física
ouauditivacursandoAdministraçãodeEm-
presasouSecretariado; oferecebolsa-auxí-
liodeR$4,51aR$6,27p/hora,vale-trans-
porte, refeição no local, convênio médico,
seguro de vida emedicamentos gratuitos.

Empresa noBrooklin oferece vaga de
estágio para estudantes comdeficiência
física ou visual (leve) cursandoAdministra-
ção de Empresas com conhecimentos de
Word, Excel, internet e inglês avançado;
oferece bolsa-auxílio deR$ 1.215, vale-
transporte, vale-alimentação, vale-refei-
ção, assistênciamédica e odontológica.

Empresa em Santo Amaro oferece vaga
de estágio para estudantes comdeficiên-
cia física ou auditiva cursando Ensino
Médio;bolsa-auxílio deR$400, vale-
transporte, cesta básica e restaurante.

Empresa no Jd. Paulista oferece vaga de
estágio para estudantes comdeficiência
física, auditiva ou visual cursandoAdminis-
tração de Empresas, EngenhariaQuímica,
Engenharia deMateriais e Engenharia;
oferece vale-transporte/refeição e assis-
tênciamédica. Bolsa-auxílio a negociar.

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

ARTESTADO/GUSTAVO TORTELLI

ADMINISTRAÇÃO BIBLIOTECONOMIA

Ano: conclusão de 12/07 a 12/08
Região: zona Oeste
Bolsa-auxílio: R$ 640 a R$ 832
Período: integral
Área: Análise de Mercado
Benefícios: VR, VT, assistência médica
e odontológica
Requisitos: conhecimentos em Excel
Sigla: 90024/Ang

Ano: 2˚ ano
Região: Osasco
Bolsa-auxílio: R$ 800 a R$ 900
Período: 8h00 às 14h00
Área: -
Benefícios: -
Requisitos: -
Sigla: 46479

ADMINISTRAÇÃO, COM. EXTERIOR ENG. MECÂNICA, MECATRÔNICA

Ano: conclusão de 12/07 a 06/08
Região: Alphaville
Bolsa-auxílio: R$ 800
Período: integral
Área: Compras
Benefícios: VR, refeitório local, possibi-
lidade de efetivação, seguro de vida
Requisitos: inglês intermediário
Sigla: 92166/Ro

Ano: conclusão de 12/07 a 12/09
Região: Aeroporto
Bolsa-auxílio: R$ 797,65
Período: Integral
Área: Engenharia de Estrutura
Benefícios: VR, VT, Possibilidade de
efetivação e prorrogação
Requisitos: Inglês avançado e Office
Sigla: 84309/Er

TODOS OS CURSOS VOLTADOS À
INFORMÁTICA/ ADM. EMPRESAS

COMÉRCIO EXTERIOR, ADMINISTRA-
ÇÃO, ECONOMIA

Ano: 12/07 a 12/08
Região: ABC e São Paulo
Bolsa-auxílio: R$ 5,95 p/hora
Período: integral
Área: TI/ administrativa
Benefícios: asistência médica, VT,
desconto p/ aquisição de carro da GM
Requisitos: Inglês avançado
Sigla: Ciee/Er

Ano: formados em 12/04 a 12/05
Região: Região Sul - Brooklin
Bolsa-auxílio: R$ 1.200
Período: Integral
Área: Trainee - Comercial
Benefícios: ajuda de custo, cesta bási-
ca, café da manhã, assistência médica
(Unimed), VR (13,00)
Sigla: 92344/Ro

Rua Tabapuã, 540, Itaim Bibi, São Paulo, CEP 04533-001, Tel.: (0--11) 3046-8220
(estudantes), (0--11) 3046-8222) empresas). Internet: www.ciee.org.br

ARTESTADO/GUSTAVO TORTELLI

PROGRAMASCIEE

DICASPARAUMABOAENTREVISTA

Sucessonaentrevistadeemprego

CIEE

PROCESSOS ESPECIAIS DE SELEÇÃO

● Não responder o que foi pergun-
tado ou desviar do foco;
● ser prolixo;
● arrogância;
● ausência de perguntas;
● falar em terceira pessoa (nós)
ou, por outro lado, atribuir a si con-
quistas de umaequipe;
● mentir ou exagerar;
● participar de umprocesso de
seleção semestar realmente inte-
ressado na oportunidade;
● titubear ou demorar para dar a
resposta a uma proposta.

Recrutadoresdãoênfaseàscompetências
Conclusões baseiam-se no relato de situações reais vividas por executivos

● Errosmais comuns de executi-
vos ementrevistas de emprego:
- falar demais (para 36%dos con-
sultores pesquisados);
- falta de conhecimento sobre a
companhia ou a posição (22%);
- ego super inflado (16%);
- autoconfiança exagerada (9%).
● Tempomáximo para resposta
após receber uma oferta formal:
- uma semana (62%);
-menos de uma semana (29%).

Fonte: Korn/Ferry International

● antes da data, busque informa-
ções sobre a empresa e o cargo
● esteja atualizado sobre as princi-
pais notícias do País e domundo
● tenha clareza de aonde quer ir,
qual seu objetivo de carreira
● quando o entrevistador chegar,
adote a postura de levantar-se e
ter umaperto demão firme
● tente criar empatia como entre-
vistador
● mantenha olho noolho, semdes-
viarmuito o olhar
● fale em tomalto e claro

● procure dar respostas assertivas
e diretas
● aprenda a falar fluentemente
sobre simesmoe seus resultados
● utilize exemplos reais, de situa-
ções do dia-a-dia
● saiba quantificar os desempe-
nhos alcançados
● saiba falar de pontos fracos e
mostrar que cuida de corrigi-los
● faça perguntas, leve dúvidas,
avalie o empregador
● antes de indicar umapessoa
para dar referências, fale comela

CARREIRA EXECUTIVA

Responder ao que foi perguntado e estar informado sobre a empresa e o cargo valem pontos na hora da decisão

Maria Carolina Abe

Detalhes tão pequenos, mas
quepodem significara diferen-
ça entre ser contratado ou es-
tar fora da jogada. Headhun-
ters e profissionais de recruta-
mentorevelamosprincipaiser-
ros de executivos em entrevis-
tasdeempregoedicasparaevi-
tar gafes e conquistar a vaga.

O erro mais comum é falar
demais, segundo pesquisa da
Korn/Ferry International,
multinacional especializada
na busca para alta direção,
com 212 consultores em todo o
mundo. Em seguida, vêm falta
de conhecimento sobre a com-
panhia ou sobre a posição, ego
super inflado e autoconfiança
exagerada.

O QUE, COMO E QUANTO FALAR
E o que seria ‘falar demais’?
Ser prolixo, não responder ao
que foi perguntado, desviar do
tema e abordar pontos sem re-
levância, diz o sócio da Korn/
Ferry, Rodrigo Araújo. “A en-
trevista perde potência.” A pa-
lavra-chave é assertividade.

O entrevistado deve dar
exemplos reais de situações de

seu dia-a-dia, saber quantificar
desempenho (ganhos, econo-
mias), saber falar de seus pon-
tos fracos – e mostrar que está
aprendendo a desenvolvê-los.

A postura do candidato con-
ta pontos na avaliação de Gijs
Van Delft, da Michael Page,
que atua com cargos de gerên-
cia para cima. “Levantar-se e
ter um aperto de mão firme, fa-
lar em tom alto e claro, manter
olhos nos olhos.”

Conduzir a entrevista em
terceira pessoa – “nós” – inco-
moda Karin Parodi, da Career
Center, especializada em tran-
sição de carreira. Por outro la-
do, atribuir a si todos os louros
não é a saída. O ideal é determi-
nar exatamente qual foi sua
participação nos projetos ou
conquistas.

LIÇÃO DE CASA BEM-FEITA
Usar a internet e os contatos
profissionais para levantar in-
formações sobre a empresa e o
cargo é lição de casa essencial.
“Se a empresa pergunta ‘o que
você sabe de nós?’e o candidato
só sabe que eles fazem sabone-
tes, já dançou”, avalia Karin.
“Ele tem de conhecer os valo-
res, prêmios, negócios.” É im-
portante estar a par das notí-
cias do Brasil e do mundo. “Leio
o jornal todo dia de manhã e já
costumo fazer perguntas sobre
o que está no dia”, revela o con-
sultor da Michael Page.

Ocandidatotambémdevefa-
zer perguntas e aproveitar pa-
ra avaliar o entrevistador. Afi-
nal, trata-se de uma decisão

muito importante. “Ele deve
questionar quais as implica-
ções daquela posição, por
queaquelepostoestáaberto,
se não houve um programa
de sucessão ou a possibilida-
de de rotação interna.”

VERDADE E REFERÊNCIAS
ApesquisadaKorn/Ferryre-
velou ainda que, para 87%
dos consultores, os executi-
vos deveriam divulgar te-
remtrabalhadoemalgumlu-
gar por um curto período em
vez de omitir a informação.

ParaAraújo,salvoumasi-
tuaçãomaisgrave,éperfeita-
mente natural a pessoa não
ter dado certo em uma em-
presa. “Saber lidar com essa
situação é algo tão crítico
quanto passar por ela”, diz.

E não adianta mentir:
mentira tem perna curta e
danos enormes. “Para cada
candidato finalista, faço de
quatro a seis checagens”,
conta Araújo. “As empresas
de recrutamento de executi-
vostêmmuitorelacionamen-
tonomercadoementir ‘quei-
ma’ a pessoa para o resto da
vida”, sentencia Andrea, da
NeoConsulting.

“Eu nunca mando uma in-
dicação para o cliente sem
checar as referências”, ga-
rante ela. A política de che-
carreferênciasvariadeacor-
do com a empresa, mas é re-
gra em quase todas. Na Mi-
chael Page, a checagem só é
feita a pedido do cliente e
com aprovação do candida-
to, segundo Delft. E com ex-
chefe, RH e subordinados.

Umadicaéentraremcon-
tato com as pessoas que se-
rão indicadas para dar refe-
rência, sugere a consultora
da Career Center. “Se não,
quando for procurada, ela
vaidizer ‘quemémesmo?faz
tanto tempo que a gente não
se fala’ e isso seria péssimo.”

TEMPO PARA RESPONDER
Umasemanaéotempomáxi-
mo para dar resposta a uma
oferta formal de emprego,
para 62% dos consultores
pesquisados pela Korn/Fer-
ry. Qual é a regra? Conversa,
paraAraújo.“Assimcomose
negociam números, vamos
negociar prazos.”

Para Andrea, da NeoCon-
sulting, o candidato que foi
até o final do processo já teve
bastante tempo para avaliar
a empresa, as perspectivas
de carreira, as vantagens e
desvantagens de sair de on-
de está. Está só “esperando
números”. “Se começar a ti-
tubearmuito,colocamosaes-
colha em xeque”, explica ela.

O pior de tudo, segundo
Andrea,éocandidato ir até o
final da seleção sem estar
mesmo interessado na vaga.
Participasóparaseapresen-
tar ao headhunter ou para
tera experiência. “Por favor,
não tome tempo do consul-
tor e da empresa... Ninguém
está aqui brincando”. ●

Estágioajudaaescolher
carreira;BBtem10vagas

OQUENÃOFAZER OUTROSERROSCITADOS

CAMPEÃO–SouzaconquistouagerênciadeRelaçõesGovernamentaisna farmacêuticaBristol, emprocessoque levoucercadeseismeses

Não foram duas nem três, mas
cincoentrevistas.E elesobrevi-
veu à maratona. Há 40 dias, a
faixa de gerente de Relações
Governamentais da farmacêu-
tica Bristol-Myers Squibb foi
passada a Walban Damasceno
de Souza, de 31 anos, formado
em Direito e com pós-gradua-
çãoemdireitopúblicoetributá-
rio.

Tudo começou com o telefo-
nema de um headhunter e uma
entrevista com ele. As demais
foram com a gerente de Recur-
sos Humanos da Bristol, o che-
fe imediato e outros líderes da
companhia.O tema‘remunera-
ção’ só entrou em pauta na últi-
ma fase da seleção. Entre o pri-
meiro contato e a contratação,
passaram-se uns seis meses.

“Todas as conversas foram

muito amigáveis e me passa-
ram muita tranqüilidade e se-
gurança”, conta o executivo.
Esse foi um dos fatores, além
detamanho daempresa eques-
tões financeiras, que levaram
Souza a deixar a antiga firma, a
também farmacêutica Be-
ckton Dickinson, onde entrou
como office boy e trabalhou
por 15 anos.

POR DENTRO DA ENTREVISTA
Com algumas variações, a
maior parte das entrevistas de
emprego com executivos são
‘porcompetência’,ou seja, ava-
liam capacidade de liderança,
de atuar sob pressão, de nego-
ciação. Duram em torno de
uma hora. Os entrevistadores
fazem perguntas abertas, pe-
dem que se contem situações –

em que teve de liderar ou in-
fluenciar pessoas ou tomar
uma decisão rápida e sob pres-
são.

“Vamos supor que a chefia
sejaalguémdifícil,depoucaem-
patia. Então, eu pergunto so-
bre as pessoas mais difíceis
comquemocandidato játraba-
lhou e como ele reagiu”, exem-
plificaAndréa de PaulaSantos,
sócia da NeoConsulting. Já o
consultor Gijs Van Delft, da Mi-
chaelPage,usaoutratática: faz
perguntas mais rápidas e dire-
tas, “coloco o cara na parede”.

A consultoria NeoConsul-
ting, por exemplo, usa tanto en-
trevista por competências co-
mo as clássicas, para verificar
formação acadêmica e históri-
co de carreira. Além disso, pro-
curaconsiderarascaracterísti-

cas do perfil do cargo, da cultu-
ra da empresa, do perfil do che-
fe e do candidato.“Imagine al-
guém que venha de uma indús-
tria conservadora para migrar
para uma vaga na indústria de
entretenimento, será que ca-
be?”, questiona Andréa.

Na Michael Page, o foco vai
também para a parte técnica.
“Nossos consultores são ex-
profissionais da área”, explica
Delft. Se a empresa é estran-
geira,aentrevistapodeserfei-
ta em inglês, espanhol ou ale-
mão, para vercomo o candida-
to vai se sair com o cliente. Pa-
ra alguns postos de alto esca-
lão, os finalistas passam tam-
bém por um teste online de
competências, realizado em
parceriacomumaempresa in-
glesa. ●M.C.A.

O estudante paulistano André
da Silva Souza, 22 anos, já fez
doiscursos:umnaáreaambien-
tal e outro, de nível técnico, em
eletrônica.Percebeuquenãoti-
nha atração por essa última
área depois de realizar, duran-
te quase um ano, um estágio no
segmento. Um segundo está-
gio, desta vez na Companhia
Paulista de Obras e Serviços
(CPOS), ajudou a confirmar a
opção por umacarreira na área
de construção, na mesma épo-
ca em que começou a freqüen-
tarocursosuperiordeTecnolo-
gia da Construção Civil.

“Oestágiomeajudaatercer-
tezadaquiloquerealmenteque-
ro”, afirma André, cujo depoi-
mentoreforçapesquisarealiza-
da pelo Instituto InterScience,
comprovando que a experiên-
cia é avaliada como um fator de
decisão da profissão por 62%

dos jovens.
Estudantes que queiram va-

lidar sua opção profissional ou
mesmo aqueles que cursam en-
sino médio e ainda não têm
idéiadequalcarreiraseguirpo-
dem se candidatar às dez vagas
de estágio abertas pelo Banco
do Brasil em parceria com o
CentrodeIntegraçãoEmpresa-
Escola (CIEE/SP).

Alémdealunosdoensinosu-
perior e médio, as oportunida-
des também estão disponíveis
para quem está em um curso
técnico. Os selecionados atua-
rãoemagênciasdobancositua-
das na cidade de São Paulo e
receberão bolsa-auxílio de R$
302,70, além de vale-refeição
de R$ 13,42.

A jornada diária é de cinco
horas e os candidatos devem
cursar o segundo ano do ensino
médio, o primeiro semestre

doscursostécnicosdeAdminis-
tração,Contabilidade,Secreta-
riado e Informática ou a partir
do terceiro ano de Arquitetura
e Urbanismo, Engenharia Civil
ou Engenharia Elétrica.

Osinteressadosdevemcom-

parecer no Setor de Atendi-
mento do Estudante do CIEE/
SP. Rua Tabapuã, 492/516,
Itaim Bibi. Das 8 às 16 horas, de
segunda a sexta-feira. Ou en-
trar em contato pelo telefone
(11) 3046-8245. ●

Candidato deve dar
exemplos reais e
saber quantificar
seu desempenho

TIAGO QUEIROZ/AE

ESCALAPB PB ESCALACOR COR
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