
Produto: EST_SUPL2 - EMPREGOS - 2 - 18/06/06 ProofCE02 - Cyan Magenta Amarelo Preto
2% 5% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 95% 98% 100% 2% 5% 10% 15% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 85% 90% 95% 98% 100%

PAINELDEVAGASDEESTÁGIOPARAESTUDANTESCOMDEFICIÊNCIA

Empresano Ipiranga oferece vaga de está-
gio para estudantes com deficiência física
ou auditiva cursando Administração de
Empresas ou Secretariado; oferece bolsa-
auxílio de R$ 4,51 a R$ 6,27 p/hora, vale-
transporte, refeição, convênio médico, se-
guro de vida emedicamentos gratuitos.

Empresa emPinheiros oferece vaga de es-
tágio para estudantes com deficiência físi-
ca, podendo ser cadeirante, e que esteja
cursando Administração de Empresas,
comconhecimentode informática;oferece
bolsa-auxílio deR$ 600, vale-transporte e
refeitório no local.

Empresa na Vila Mariana oferece vaga de
estágioparaestudantes comdeficiência fí-
sica, podendosercadeirante,cursandoPsi-
cologia; oferece bolsa-auxílio deR$600.

Empresa em Santo Amaro oferece vaga
de estágio para estudantes com deficiên-
cia auditiva cursandoAdministração de
Empresas ou EnsinoMédio, com conheci-
mentos de informática; oferece bolsa-auxí-
lio deR$500, vale-transporte e vale-refei-
ção.

Empresa naVilaMazzei oferece vaga de
estágio para estudantes com deficiência
física cursandoAdministração de Empre-
sas ou Técnico emAdministração; oferece
bolsa-auxílio deR$650, vale-transporte e
cesta básica.

Empresa na Lapa oferece vaga de estágio
para estudantes com deficiência física
cursandoPsicologia, com conhecimento
de informática; oferece bolsa-auxílio de
R$496 e refeição no local.

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

CIÊNCIA CONTÁBEIS ADM. EMPRESAS/ C. ECONÔMICAS

Ano: conclusão em 12/07
Região: Barra Funda
Bolsa-auxílio: R$ 800
Período: Integral
Área: Contábil
Benefícios: VT, VR
Requisitos: -
Sigla: 95660/Ang

Ano: conclusão em 12/07 ou 12/08
Região: Cerqueira César
Bolsa-auxílio: R$ 1.221,64
Período: Integral
Área: Tesouraria
Benefícios: VT, VR, assistência médi-
ca, efetivação
Requisitos: inglês avançado
Sigla: 77842/Ang

ENG. PRODUÇÃO/ MECÂNICA/ PRO-
CESSOS DE PRODUÇÃO

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO, SE-
CRETARIADO, SEGUROS

Ano: 3˚ e 4˚
Região: Alphaville
Bolsa-auxílio: R$ 1.000
Período: Integral
Área: Produção Industrial
Benefícios: VT, restaurante no local,
seguro de vida e van para transporte
Sigla: 95672/Ang

Ano: Formação 06 ou 12/07
Região: Central
Bolsa-auxílio: R$ 142,00
Período: 4 horas
Área: Administrativa
Benefícios: VT, VR
Requisitos: -
Sigla: 80656,94053,94051,80673

ENGENHARIA CIVIL BIBLIOTECONOMIA

Ano: Formado a até 2 anos
Região: Itaim Bibi
Bolsa-auxílio: R$ 1.303
Período: Integral
Área: Obras/ Comercial
Benefícios: VT, VR, assistência médi-
ca, seguro de vida
Requisitos: Inglês intermediário
Sigla: 55558/Er

Ano: 2˚
Região: Osasco
Bolsa-auxílio: R$ 800 / R$ 900
Período: das 8 às 14 horas
Área: Biblioteca
Benefícios: -
Requisitos: -
Sigla: 46479/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

O shopping Metrô Tatuapé
abre inscrições para o curso
gratuito de capacitação para o
primeiro emprego no varejo. É
necessário ter mais de 18 anos,
morarnazonalestedeSãoPau-
lo e ter ensino médio completo
ou em curso. Inscrições gratui-
tas no dia 28, quarta-feira, das 9
às17horas,naFaculdadeBrasí-
lia (Rua Anga, 395, Vila Formo-
sa).Limitede700pessoas,para
100vagas.www.shoppingtatua-
pe.com.br.

Shoppingoferececem
vagasparacapacitação

PROGRAMASCIEE

Essa é uma tendência cada vez maior, porque evita
que colaborador sinta falta do cônjuge e dos filhos

CIEE

PROCESSOS ESPECIAIS DE SELEÇÃO

Empresasestendembenefício
afamíliadospremiados

Fotosesatisfaçãogarantidas
9+

De segunda-feira até sábado
(19/6a24/6)ocorreemSãoPau-
loaIIISemanadeModaGratui-
ta da Escola de Moda Sigbol
Fashion, com 17 workshops e27
oficinas gratuitas, conduzidas
porprofissionaisdaáreademo-
da.Aprogramaçãocompletaes-
tá disponível no site www.sig-
bol.com.br. As inscrições po-
dem ser feitas por telefone ou
na própria escola. Rua Domin-
gosdeMoraes,1621,VilaMaria-
na, São Paulo. (11) 5081-6361.

Oassuntoserádiscutido empa-
lestra gratuita amanhã (19/6),
às 18 horas, no Sesc Carmo,
orientada por profissionais do
Núcleo de Economia Solidária
daUSP.Aidéiaéexplicaradife-
rença entre trabalho e empre-
go,apresentarsistemasdeauto-
gestãoeorganizaçãoparaotra-
balho e como se monta uma es-
truturaorganizacional.Maisin-
formações: (11) 3105-9121, www.
sescsp.org.br. Rua do Carmo,
147, Praça da Sé.

Os problemas atuais da língua
portuguesaserãoabordadospe-
lo jornalista Eduardo Martins,
autor do Manual de Redação do
Estado e do livroOuso do hífen.
A palestra será nesta terça-fei-
ra, dia 20, às 8h30, na sede do
CentrodeIntegraçãoEmpresa-
Escola (CIEE), na Rua Taba-
puã, 540, Itaim Bibi, São Paulo.
As inscrições são gratuitas e
obrigatórias e devem ser feitas
pelo telefone (11) 3040-9947 ou
pelo e-mail relpublicas@ciee.
org.br.

A palestra “As relações huma-
nas no trabalho” fala sobre co-
mo lidar com certas situações
difíceis no ambiente corporati-
vo, visando incrementar o con-
teúdoextrasaladeauladoestu-
dante.Oeventoéorganizadope-
lo Centro de Capacitação da
Central de Estágios Gelre e
acontece na terça-feira (20/6),
às 13 horas, na Rua Dr. Antônio
Bento, 778, Santo Amaro, em
São Paulo. Inscrições gratuitas
no local ou pelo (11) 5686-5099.

CAMPANHADE INCENTIVO

Semanademodatem
workshopseoficinas

Geraçãodetrabalhoe
rendaétemadeevento

Línguaportuguesaem
pautanaterça-feira

Eventodiscuterelações
humanasnotrabalho

Objeto de desejo de colaboradores, roteiro personalizado perdura namemória por dez anos

Maria Teresa Marques

A saudável atividade de mergu-
lho que o gerente de Contas da
Siemens, Fabio Costa, cumpre
com prazer mensalmente é re-
sultadodeumaviageminesque-
cível que fez com a esposa para
o Caribe no ano passado.

Um fim de semana na ilha de
Aruba – prêmio obtido por re-
sultado vencedor de vendas,
junto com um grupo de colabo-
radores da empresa – desper-
tou nele a vontade e o gosto de
mergulhar. Hoje, todo mês ele
vai a Santos (SP) ou a Parati
(RJ)parausufruirdoqueapren-
deu no Caribe.

Mas essa prática não é o úni-
conemo mais importantesaldo
da viagem. O valor maior para
Costa são as lembranças boas
que ficaram desses três dias na
ilha, junto com a satisfação pelo
prêmio escolhido pela empre-
sa. “Prefiro mesmo uma via-
gem a um carro, por exemplo”,
diz ele. E explica: “Um carro,
com esforço, a gente consegue
ter.Masuma viagemcomoessa
é muito mais difícil de fazer por
conta própria”.

Costa não fala somente da
idaàAruba,mastambémdeou-
tra viagem feita por uma sema-
na à Alemanha, também no ano
passado.Elembraqueseencan-
touparticularmentecomacida-
de de Munique. Ele e a esposa
ainda aproveitaram para uma
esticada de mais sete dias para
conhecer algumas capitais da
Europa.

Todas as recordações des-
ses dois eventos estão detalha-
damente registradas. “Tirei
quase400fotosnessasduasvia-
gens”, lembra o executivo.

NAMEMÓRIA
OssentimentosdeCostaemre-
lação às duas idas ao exterior
são comuns a qualquer colabo-
rador que seja premiado da
mesma forma. E há pesquisas
que comprovam essa extrema
satisfação.

Segundo um estudo de 2004
daempresademarketingdere-
lacionamento IncentiveHouse,
as viagens provocam um efeito
recall (tempo médio de perma-
nência de um prêmio na memó-
riadocontemplado)depelome-
nosdezanos.Satisfaçãoporou-
tros prêmios, como carro ou te-
levisão, perduram na mente do
colaborador por dois anos.

“Aviagemétotalmentecria-
da para encantar e as pessoas
sabem que, por conta própria,
nãoconseguiriamfazerosrotei-
ros elaborados especialmente
para elas”, explica Marcio Mo-
reno,diretordaTraveland,em-
presa especializada em criar
campanhas de incentivo que

usam viagens como prêmio.
Ele explica que a prática de
sua empresa é criar roteiros
mais ou menos personaliza-
dos em relação ao grupo que
irá viajar. “É melhor do que
oferecer um pacote previa-
mente formatado.”

Moreno diz que ao ser
contratado pelo cliente não
sabe ainda, obviamente,
quem serão os vencedores,
mas já toma conhecimento
do universo de colaborado-
res envolvidos e pode levar
em consideração a idade e o
condicionamento físico, por
exemplo, para criar o rotei-
ro.“Formatoalgobemecléti-
co de início, mas que atenda
às preferências do grupo
que irá viajar.”

OBJETO DE DESEJO
Jorge Medauar, diretor de
Criação da Incentive House,
empresaquetambémforma-
ta campanhas de incentivo,
tem uma definição direta pa-
ra a viagem como prêmio: “É
umsonhorealizado,umobje-
to de desejo”.

Emotivosnãofaltam.“Es-
sapremiaçãopermiteàspes-
soas realizar um passeio
cheio de diferenciais, de cor-
tesias, presentes e surpre-
sas, o que não ocorre numa
viagem comum.”

ParaMedauar,domaisal-
toexecutivoaovendedor,“to-
dos sonham em arrumar as
malas e partir”. Ou seja, esse
tipo de premiação é uma po-
derosaferramentademarke-
ting para motivar e fidelizar
os funcionários. ●

PRIMEIROEMPREGO

EVENTOGRATUITO

ALTERNATIVASDEEMPREGO

EDUCAÇÃO

ESTÁGIO

SATISFAÇÃO–FabioCosta, daSiemens, foi aoCaribecomaesposaeaprovouoprêmio: “Carro, comalgumesforço, agente consegue ter”

Dicasparaocurrículoe
cincovagasparatrainees

O pai ganha uma viagem como
prêmiodaempresaporresulta-
dos de produtividade. Muito fe-
liz, ele conta a novidade em ca-
sa.Esposaefilhossorriemsatis-
feitos,masaívem aperguntade
umdeles: “E nós?Não vamos?”.

A cena é descrita pelo dire-
tordaTraveland,MarcioMore-
no, para explicar que uma per-
gunta dessas pode colocar um
ponto de tristeza numa notícia
tãofeliz como uma viagemines-
quecível. E é isso que as compa-
nhias querem evitar.

Hoje em dia, diz Moreno, as
empresas estão cada vez mais
empenhadas em dar o máximo
desatisfaçãoaocolaboradornu-
ma viagem como prêmio, bus-
cando o maior nível de compro-
metimento e motivação que pu-
derem conseguir. “Para isso, os
prêmios já envolvem o cônjuge,
háalgumtempo,mastêmincluí-
do também os filhos.”

Para ilustrar a eficiência de
uma viagem internacional co-
mo prêmio ao colaborador, Mo-
reno conta que ainda hoje, ao
acompanharalgumgrupoaoex-
terior, recebe cumprimentos
de pessoas que estiveram com

ele em passeios feitos ainda no
início da Traveland, em 1997.
“Eles até lembram meu nome e
citam a viagem que fizeram co-
nosco. E isso há quase dez
anos”, comemora.

INCREMENTO AO TURISMO
Uma interessante via indireta
de benefício das viagens de pre-
miação, e aí para o próprio Bra-
sil, é o incremento à atividade
do turismo, segundo o diretor
de Criação da Incentive House,

Jorge Delauar. Ele ressalta
ainda que o turismo é um dos
setores que mais criam em-
pregos.

SegundoDelauar, aOrga-
nização Mundial de Turismo
(OMT) estima que até o ano
de 2020 a quantidade de via-
jantes no mundo deve che-
gar a 1,6 bilhão de pessoas.
“E os segmentos com voca-
ção para crescer são os de
eventos, de incentivos e de
aventura.” ● M.T.M.

Passeios costumam
ter cortesias e
surpresas para
premiados

PRÊMIO–Moreno,daTraveland: roteiroespecial emvezdepacote

FILIPE ARAUJO/AE

Amais utilizadaformade apre-
sentação do candidato a uma
vaga de estágio ou de emprego
é o currículo. E o documento
não está imune a atualizações,
tanto na forma impressa como
na versão digital. Se antes seu
sucesso era medido pela fartu-
ra de informações, hoje vale
mais o foco dos dados. É funda-
mental que ele seja objetivo, vi-
sualmente atraente e contenha
as principais informações para
queoexaminadorpossa,rapida-
mente, verificar a compatibili-
dade entre o candidato e a vaga
disponível.

E mais: “É importante levar
em consideração as particula-
ridades de cada empresa e, de
forma personalizada, criar um
currículo que conquiste o sele-
cionador”, aconselha Viviane
Massa, supervisora do Progra-
ma de Desenvolvimento Estu-
dantil do Centro de Integração
Empresa-Escola (CIEE/SP).

O CIEE oferece oficinas de
capacitação e cursos a distân-
cia via internet gratuitos que
orientam sobre os requisitos
do mercado de trabalho. Mais
detalhes estão disponíveis no
site www.ciee.org.br.

O QUE TEM UM BOM CURRÍCULO
Algumas dicas para um bom
currículo são escrever de ma-
neiraobjetivaehonesta.Nãoin-
vente ou aumente suas qualifi-
cações. Além disso, é melhor
dar preferência a substantivos
–comohabilidade,vivência,do-
mínio,experiência, familiarida-
de – em lugar de verbos – reali-
zei, fiz, conquistei.

A apresentação também é
muito importante. É preferível
usar o computador. A qualida-
de da impressão é fundamen-
tal.Se,por algumarazão, ocur-
rículo tiver de ser manuscrito,
a letra deve ser legível e sem
rasuras.Nãoénecessáriomen-

cionar os números de docu-
mentos nem assinar.

Vale checar se a empresa
prefere o envio por e-mail ou se
disponibilizaumformulário es-
pecífico em seu próprio site
(que – atenção – deverá ser
preenchidocomostodoscuida-
dosrecomendadospara os cur-
rículos em geral).

VAGAS ABERTAS PARA TRAINEE
O CIEE está com cinco vagas
abertas para o programa de
trainee do Makro, na cidade de
São Paulo, para recém-forma-
dosnasáreasdeExataseHuma-
nas, com fluência em inglês, co-
nhecimentosavançadosemter-
ceiro idioma e domínio de infor-
mática. www.ciee.org.br. ●

MONALISA LINS AE

ESCALAPB PB ESCALACOR COR
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