
Produto: EST_SUPL2 - OPORTUNIDADES - 5 - 22/06/06 ProofCE05 - 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%

EMPREGOS E

ENGENHEIRO CIVIL
Empresa da construção em ex-
pansaõ procura para área comer-
cial e atuação com produtos téc-
nicos, profissional formado até 5
anos c/ sólida atuação academi-
ca facilidade de comunicação e
veículo próprio. Desejável experi-
ência anterior na comercialização
de produtos tecnicos, excelente
oportunidade de rendimentos. En-
viar Curriculo Vitae c/ pret. sal. p/
comercial@construquimica.com.br

ENGENHEIRO CIVIL/
TÉCNOLOGO PRODUÇÃO
Empresa de Engenharia contrata p/
obra no interior de SP Eng. Civil e
Tecnologo de produção, c/ exper.
em obras de construção de peni-
tenciárias no estado de SP. C.V c/
pretensão salarial aos cuidados
deste jornal sob sigla ETC-221

ENGENHEIROS
Empresa conceituada no ramo de
ar condicionado está selecionan-
do com experiência comprovada no
ramo, conhecimentos exigidos:
Elaboração de propostas comerci-
ais, supervisionar serviços de ma-
nutenção e coordenar montagem
de novas instalações. Enviar C.V.
p/o email: rh@climapress.com.br

ESTAGIÁRIA ASC. CONTÁBIL
Rendodezas de Alphaville, C.V p/
Al. Amazonas 938 1º and, cep
06454-070

ESTAGIÁRIO DE ENGª
CIVIL
Cursando 3º ou 4º Ano, c/ per.
integral, res. cidade SP. Enviar CV p/
majer@majer.com.br

ESTAGIÁRIO DIREITO
Escrit. de Advocacia, grande porte,
procura Estagiário dinâmico, curs.
4º/5º ano, c/ OAB, que resida na
Z.Sul. Enviar C.V. p/ Cx. Postal
19105/SP Cep: 04505-970

ESTAGIÁRIO(A)
PROJETISTA
Armários embutidos, exp. em pro-
jetos c/ programa Pró Mobi, 1/2
período. CV c/ pret sal para Rua
Sebastião Preto, 185 Mooca -
03119-040 - SP

EXTRUSOR
Indústria de Embalagens Plásticas
Flexíveis, de médio Porte, localiza-
do no Interior de SP, procura c/
experiência em filmes técnicos de
polietileno. Enviar Curriculum p/
max@cordel.ind.br ou Av. Caetano
Gornati 305 Engordadouro Cep
13214-661 Jundiaí SP

F3

FATURISTA
Com conhecimento em toda roti-
na de transportes. Enviar C.V p/
joaquim@elosdeouro.com.br

EMPREGOS F

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

FONOAUDIÓLOGA
P/ AUDIO OCUPACIONAL que mo-
re na Zona Oeste, c/ CNH. Enviar
C.V aos cuidados deste jornal sob
sigla ’’FON-370’’

FRENTISTA
a partir 18 anos, c/ C.V. na Av.
Aricanduva, 9299 a partir de 4fei-
ra das 08 as 18h.

G3

GARÇOM
C/exp., p/eventos, dispon. fins se-
mana. 3735-5330/ 9946-2653

GARÇON
Masc./Fem. c/ exp.. Enviar curri-
culum c/ foto p/ Rua Iguatemi, 239
conj 13 Cep. 01451-011.

GERENTE ADM
Com superior completo e experi-
ência comprovada de 28 a 45
anos. Enviar Cv c/ pretensão sala-
rial para R. Francisco Tapajos, 540
Saúde cep 04153-001

GERENTE DE LIMPEZA
Empresa prest. de serviços con-
trata, exper. de 1ano, c/ CNH, in-
form., liderança e bom relaciona-
mento. Salário R$2.000+VT+ Ces-
ta básica e Assistência Médica para
região do ABC Enviar CV sob. sigla
“RHGL” para Rua Maceio, 283 São
Caetano Sul cep 09551-030 ou p/
email: selecao-cv@bol.com.br

GERENTE DE VENDAS
Com experiência em café, para
cafeteria e bares(11)3088-2697

GERENTE HELP DESK
Estamos admitindo c/ formação
sup., disp. de horário e exp.com-
provada.Favor enviar CV. c/cópia
autenticada do Certificado ITIL (
Information Technology Infrastruc-
ture Library ) e pret. salarial. sob
cód. GHD494,p/ Cx.Postal 3989 -
CEP 01060-970-SP.

GINECOLOGISTA
Ambulatório, período manhã e/ou
t a r d e . S e g u n d a a s e x t a
☎ (11)6557-5000/9181-5523

I3

IMPRESSOR OFF SET ADAST
Gráfica no Interior

☎ (19)3544-2915

M3

MANICURE
C/ boa apresentação, c/ exp. c/
alta sociedade e que more na Z.
Sul. ☎ (11)3758-4543

EMPREGOS M

MÉDICO PEDIATRA
Hospital na Lapa contrata p/ iní-
cio imediato para atuarem em
pronto socorro. Vagas aos sába-
dos e domingos das 10 ás 22:00hs
e de quinta das 19 ás 7:00 R$420
12horas Contato Ines 3865-
9525/ consul.pediatrico@ig.com

MÉDICO PLANTONISTA
Plantão em Pronto Socorro clinica
médica, disponibilidade 4ª e 6º f.
diurno. Região Central de Osasco.
Tr. Dr. Raul ☎ (11)9616-6486 h.c

MÉDICO(A)
C/ RM, Z. norte, todas especiali-
dades, C.V c/ foto p/ E-mail:
maissaudemail@terra.com.br

MÉDICOS (AS)
Hospital em Ribeirão Pires admi-
te: Pediatria e Clínica Médica. P/ PS
e Ambulatório. Cristina

☎ (11)4827-1013
MÉDICOS
Clinico Geral Diaristas e Plantonis-
tas p/ Hospitalis - Região de Ba-
rueri. F: (11) 4198-3322 ramal
2213 ou (11) 8552-5659 Conta-
to: Dr. Paulo ou Dr. Raul

MÉDICOS CLINICOS
urgente p/ atuar em PSF, na regi-
ão de Mogi das Cruzes. Admite-se
também recém formados. CV p/
saudevagas@yahoo.com.br

MÉDICOS
PLANTONISTAS
P/ Atuar em Ambulância e UTI
móve l , c on t a t a r D r. F r a n z
☎ (11)8117-6039

MÉDICOS
Precisa-se nas especialidades de
Ginecologia e Obstetrícia p/ regi-
ão de São Miguel Paulista e Tatu-
apé. Tratar c/ Gisele:

☎ (11)6468-2966
MONTADOR
Auto Mecânica Marcelo admite
com experiência em veículos im-
portados. Comparecer com CV à R
Zanzibar, 338 - Casa Verde

MONTADOR DE MOVEIS
C/ formação em marcenaria, exp.
10 anos Enviar CV p/ R. Barbalha,
113 cep 05083-020 (OP.2)

MONTADOR/
FREIOS
Válvulas, cuícas e compressores.
Enviar C.V. p/ Cx. Postal 001515
cep: 88304-971 Itajaí - SC

MOTOBOY
Boa apresentação, comunicativo,
Sal. R$500 + R$100 aj. custo, VR+
gasol + reg. carteira. Everson

☎ (11)2196-1900
MOTORISTA ESCOLAR
Colégio admite c/carteirinha Es-
colar, que resida Z.Oeste, c/ exp. CV
Av Corifeu de Azevedo Marques
5240 Cep:05340-002 Jaguaré

EMPREGOS M

MOTORISTAS PARA
CAMINHÕES (8)
C/exp. Truck ☎ (11) 5012-4254

O3

OFFICE-BOY
Com exp.mín.de 1 ano, 2º gr
completo CV boyah@uol.com.br

OP. TELEMARKETING
P/ vendas internas, c/ exp. Of.: Ót.
sal. + V.T. Comparecer c/C.V. R:Lo-
efgreen, 1286 - Metrô Santa Cruz.

OPERADOR DE
COBRANÇA TELEFÔNICO
(Masc./Fem) fluência verbal, mo-
tivação p/atingir objet., exp. com-
pr. em Cobr. (PF/PJ). Sal. fixo+
com.+prêm. Não somos Ag. Em-
pregos. Comp. a partir das 8:30 c/
CV à R. Br. Itapetininga,46 cj.721

OPERADOR(A) DE CAIXA
C/ exp. em Restaurante, p/ traba-
lhar no período Noturno. Interes-
sados Comp. R. Gomes de Carva-
lho 1165, Vl Olímpia, 9:00 às 17hs

OPERADORA DE
ASSISTÊNCIA
Espanhol fluente escrita/ verbal.
conhec. em Inglês. Enviar C.V. p/
e-mail: rh@assist-card.com.br

OPERADORA DE MICRO
C/ conhecimentos em Corel Draw,
r e s i d i r n a Z o n a L e s t e
☎ (11)6105-4334

OPERADORES (AS) DE
TELEMARKETING
Agência de publicidade precisa de
operadores (as) de telemarketing.
Interessadas devem ligar ou envi-
ar C.Vs. p/ email: jornalismotv@ig.
com.br ou ☎ (19)3834-8278

OPERADORES DE CALL
CENTER/ TLMKT
Estamos selec. Op de Tlmkt p/
Multinacionais, com contratação
CLT, salário fixo + comissão, óti-
mos benefícios. Exp. em call cen-
ter, ativo vendas, retenção, co-
brança. Vagas p/ Zona Sul (Gja
Jul ieta). Entrar em contato.
☎ (11)3231-1045 / 3123-0125

OPERADORES TLMKT
C/ exp. em vendas de anúncios em
listas telef. André (11)3833-3200

ORÇAMENTISTA
Construção Civil, exp. comprov. na
elabor. de orçam.e propostas p/
refor e instal., inclusive licitações
públicas, cert. negat, etc. resid. pref.
Z. Oeste. dom. inform - CLT c/ pret.
sal C.V. p/ tecw@terra.com.br

ORÇAMENTISTA
Empresa de contrução civil con-
trata, com ênfase instalações ele-
trica/hidraulica. CV p/ e-mail:
amfmonindu@terra.com.br

P3

PATRULHEIRO DE BASE
C/ exper. de 1 ano, p/ trabalhar em
Sta. Catarina. Salário (+) benefí-
cios. ☎ (48)3523-1388

PEDIATRA
Para Atuar na Zona Sul e/ ou regi-
ã o c e n t r a l d e S ã o Pa u l o
☎ (11)8286-9656 com Ana/
5687-2215 com Silvana

PILOTEIRA COSTUREIRA
Muito experiênte p/ Chefiar Depto
Pilotagem. ☎ (11)5549-9301 E.
mail: seekvest@hotmail.com

PINTOR PREPARADOR
P/autos,morar imediações Z.N.
Comp. na R.Araguaia,45 Canindé

PRÉ-MONTADOR DE
CLICHÊ FLEXO
Com prática em pré-montagens de
clichês para impressão de corru-
gados. Enviar Cv a/c deste jornal
sob sigla Mont/518

PROFºS DE INGLÊS E
ESPANHOL
C/ exper. (Wizard). Enviar CV p/:
spaltodepinheiros@wizard.com.br

PROFESSOR IDIOMAS
C/ exp. , morar reg. V. Prudente. CV
p/ language.school@bol.com.br

PROGRAMADOR DELPHI
Empresa de automação comercial
procura Programador com experi-
ência comprovada em linguagens:
Delphi, ASP e mySQL. Enviar C.V
programador@sygmatec.com.br

PROJETISTA / CADISTA
P/ estrutura metálica, com exper.
Residir na Zona norte ☎ (11)
9546-0819 ou Currículo para
email: projetos@construfer.com.br

PROMOTOR (A)
Jovens dinâmicos, bem relaciona-
dos p/ trabalhos em sua propria
região, disp. horário. CV p/: equi-
pepromo@gmail.com

R3

RECEPCIONISTA
Com conhecimento na área admi-
nistrativa. Enviar C. V. com foto pa-
ra Rua Vergueiro, 1695. CEP:
04101-000 / SP

RECEPCIONISTA
exp.min 1 ano,c/ 2º grau CV c/
pret. sal. p/ cvadmah@uol.com.br

REPRESENTANTE
COML AUTÔNOMO
P/ Gde SP; Litoral Norte e Sul; e,
Vale do Paraíba. Empresa do ramo
atacado/ distribuidor, p/ atuar no
segmento de supermercados e
mercearias, c/ veíc. próprio e en-
sino médio completo C.V. p/ curri-
culum@ tendaatacado.com.br.

REPRESENTANTE COML
C/carteira de clientes, p/ramo de
papelaria, produtos inéditos e pa-
tenteados, exclusivo! Enviar C.V. p/
e-mail: novoestylo@yahoo.com.br
ou ☎ (19)3281-7447

EMPREGOS R

REPRESENTANTE COML
Confecção de Lingerie há 12 anos
no mercado, seleciona represen-
tantes para todos os estados com
experiência comprovada.Enviar C.V
p/ Av. Francisco Jales, 3525, Jales
SP, CEP 15700-000

REPRESENTANTE COML
Gráfica de etiquetas adesivas e
rótulos contrata profiss. c/ exp. em
vendas, ambos sexos, of trein. p/:
SP Capital, GSP, Jundiaí, Campi-
nas, Americana, Itupeva, Soroca-
ba, Itu, Cotia e São Roque. Ajuda
custo + comissão. CV: atendimen-
to@adesaoetiquetas.com.br ou R.
Pelotas, 737,CEP. 04012-002, SP.

REPRESENTANTE COML
Prof. exp. em acessórios p/ es-
quadria de Alumínio, todo o Bra-
sil. C.V p/ vendas@trebor.com.br

REPRESENTANTE COML
Prof. exp. em artefatos de borra-
cha, todo o Brasil. C.V p/ e-mail
vendas@trebor.com.br

REPRESENTANTE COML
Prof. exp. em peças sob enco-
menda para Indústria, todo o Bra-
sil, C.V p/ vendas@trebor.com.br

REPRESENTANTES ÁREA
COMERCIAL VENDAS
Empresa metalúrgica, necessita de
representantes c/formação Engª
Metalúrgica-mecânica, para área
comercial/vendas, c/conhecimen-
tos técnicos e c/experiência de
peças sob encomenda p/Indús-
tria. Enviar CV p/ Caixa Postal
31714-4 CEP 04723-970 SP-SP

REPRESENTANTES
COMERCIAIS
Admite-se p/ venda de produtos
automotivos. Para maiores infor-
mações. Enviar C.V. para e-mail:
desenvolvimento@letande.ind.br

☎ (19)3881-2945
REPRESENTANTES
FERRAMENTAS
Importadora ferramentas Uyusto-
ols seleciona p/ todo Brasil, exce-
to RJ, c/ exp. e carteira de clientes
atuante no mercado de ferragens,
auto-peças, casa parafusos, mats.
de construção em geral, no ataca-
do e varejo. CV uystools@terra.
com.br ou ☎ (11)3228-8723

S3

SECRETÁRIA
Auto Mecânica Marcelo admite
com experiência. Comparecer com
CV à R Zanzibar, 338 - Casa Verde

SECRETÁRIA
Boa apresentação,jovem,boa digi-
tação. Comp. R.Quintino Bocaiuva
231,13ºand Centro, próx. Metro Sé

SUPERVISOR DE
CUSTOS
Empresa Multinacional, contrata
super.custos, c/ mínimo de 3 anos
de experiência na área. Interessa-
dos enviar C.V. para e-mail:
rh@assist-card.com.br

EMPREGOS S

SUPERVISOR/ DISTRIB. (AS)
Oportunidade Profiss p/Empreen-
dedores, formação equipes,carrei-
ra, Ót.Ganhos. Hor.Flex. (11)5925-
1014 /3326-8925 /3104-2610

T3

TÉCNICO DE
REFRIGERAÇÃO
Exp. 3anos, 2ºcompleto, curso
técnico de refrigeração ou elétrica
ou mecânica. Enviar Curriculo Vi-
tae: elen.hanna@sistenge.com

TÉCNICO ELETRONICO
A OLDC admite Técnico Eletrônico
c/ experiência em fechadura de
retardo. P/ trabalhar na reg. Oes-
te. Enviar Curriculum p/ o email:
anestor@oldc.com.br ou Ligar p/
☎ (11)3851-6094 / 0848

TÉCNICO ELETRÔNICO
Exp. 2 anos em automação indl,
PLC e SCADA. Enviar CV c/ pret. sal.
p/ rh@tecmatica.com.br

TÉCNICO ELETRÔNICO
P/ manutenção de equipamentos
hospitalares, p/ SP Capital. Enviar
CV henrique@servimagem.com.br

TÉCNICO TEL. CELULAR
C/ exp. em aparelhos GSM e
CDMA. Oferecemos salário fixo +
benefícios. Marcar entrevista c/
Andressa ☎ (11) 4438-5700

TELEFONISTAS
2 vagas, período 6hs, p/ trabalhar
Berrini, inicio imediato. Necessário
Inglês fluente. Pref. boa apresen-
tação. Ótimos benefs./ salário. CV
p/ flavio@betalimp.com.br ou Flá-
vio/Luciana ☎ 4612-2230

TORNEIRO
Contrata-se p/ fabricação de ali-
anças ☎ (11)3101-1187

TOSADOR
c/ exp 2 anos com CNH

☎ (11)5929-1160

V3

VENDEDOR (A)
Empresa de Transportes Rodoviá-
rios e Aéreo admite vendedor (a)
c/ experiência. C.V. p/ gibitrans-
portes@terra.com.br

VENDEDOR (A)
Exp. de 3 anos captação corpora-
tivos, venda de proj. p/ moveis p/
escritório. Enviar CV p/ R. Barba-
lha, 113 cep 05083-020 (OP.1)

VENDEDOR (A) EXTERNO
Autônomos, c/ veículo próprio, p/
venda de cigarros da distribuidora
“ Itaba” e agregados, p/ atuarem
c/ pronta entrega. Oferecemos:
comissão, (+)ajuda de custo. Que
residam ou tenham conhecimento
das Regiões de Pinheiros, Saúde,
Lapa, Ipiranga, Moema, Ibirapuera
e Barra Funda. Informações:
☎ (11)3222-9290 ou Enviar C.V
distribuidoradetabaco@uol.com.br

EMPREGOS V

VENDEDOR (A)
Gráfica, 33 anos no mercado,
contrata Vendedor (a) com cartei-
ra de clientes já formada. Ofere-
cemos fixo de R$1.300 + comis-
são + premiação por metas atin-
gidas. Tratar com Benedito.

☎ (11)3872-2919

VENDEDOR AUTONOMO
Site Dinâmico + Soluções Web. Int.
p/ SP e Ext. p/Regional A.C + co-
missão CV gilsonatma@uol.com.br

VENDEDOR
Com exp. Cv R. Cruzeiro, 796, B.
Funda - 01137-000 a/c Regina

VENDEDOR DE CLICHÊ
FLEXOGRÁFICO
Com veículo e conhecimento tec-
nico para venda de clichês para
impressores de embalagens flexí-
veis, rótulos, etiquetas e outros
materias em flexografia. Comissão
e ajuda de custo. Enviar Cv a/c
deste jornal sob sigla Vend/518

VENDEDOR P/ GRÁFICA
P/ região do Vale do Paraiba

☎ (19)3544-2915

VENDEDOR TÉCNICO
Empresa de automação comercial
procura profissional com experi-
ência comprovada para vendas em
soluções de automação. Enviar C.V
para: vendedor@sygmatec.com.br

VENDEDOR TECNICO
Empresa em Osasco SP, admite
vendedores com veic. e exp. em
vendas de painéis eletrônicos p/
automação, inversores de frequen-
cia, controladores de temperatura
e out ros. Marcar ent rev is ta
☎ (11)3682-1858/5507

VENDEDOR(A)
Distribuição de Banana, exp. míni-
ma 5anos. Atacado São Paulo, Vale
d o P a r a í b a , C a m p i n a s .
☎ (12)8146-1193/ 3922-9645

VENDEDORAS(ES)
Interna(o) c/ experiência. Enviar
Curriculum p/ R. Palmeira do Ba-
tua 199 CEP:03575-110 E-mail
clovis@cleaner.com.br

VENDEDORES (AS)
C/ experiência p/ atuar na venda
de cosméticos. Ótima comissão.
C.V. p/ R. Aturia, 24 conj. 3 Jardim
Santa Maria Cep:03576-030 - SP

VENDEDORES (AS)
INTERNOS
P/ VTV de pref. c/ exp. eletro ele-
trônicos e inform, vend(a) tecni-
co(a) (eng.º) ou técnico eletroni-
co c/ inglês fluênte e domínio de
software cv p/ carolina@vtveletro-
nicos.com.br fax (11)6162-5875

EMPREGOS V

VENDEDORES
A MetaRH, consultoria situada na
cidade de Joinville, em parceria
com empresa de grande porte,
seleciona p/ atuar nas seguintes
regiões: SP, MG , RJ, Goias e Nor-
deste. Requisitos: Gradução em
Eng. ou Adm., exp. 01 ano c/ ven-
das. Enviar Curriculo Vitae para:
karini@grupometa.com , c/o título
VENDEDOR + região. Empresa
oferece salário compatível, carro,
telefone e plano de saúde.

VENDEDORES
C/ exp. em Telef. móvel. Z.Sul. C.V.
rh@2abrasil.com.br ou ☎ (11)
2114-0081

VENDEDORES
Empresa de âmbito nacional re-
cruta vendedores c/ veículo pró-
prio, p/ atendimento varejo no
sistema pronta entrega p/ ABC e
Baixada Santista. Enviar C. V. p/:
diego.luna@djarum.com.br

VENDEDORES
Empresa de RH solicita p/ distrb.
de alimentos, atuação na Reg.
Leste e centro/SP, c/ biscoito,su-
cos, chocolate (marca líder de
mercado), exp. 2 anos em pada-
rias, SM, Docerias etc.Comissão +
prêmios. Enviar CV - R. José Soa-
res de Azevedo 172 - sl.5 - Tabo-
ão da Serra - CEP 06754-020/SP

VENDEDORES(AS)
Empresa de Telefonia Móvel con-
trata Vendedores c/ exp. Oferec.: aj.
custo + comis + prêmios. Ganho
médio R$1.200. Enviar CV p/
vendas@ontelmobile.com.br ou
Agendar pelo ☎ (11)3237-0607/
3237-3160 Rafael

VETERINÁRIO (A)
p/ Pet Shop Valmir F:5614-9866

PROFISSIONAIS
OFERECEM-SE
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ACOMPANHANTE DE SRª
Ofereço-me Reg. Jardins, p/ dor-
mir, c/ refer. Sylvia ☎ 9672-8946

COZINHEIRA
Cozinho, lavo, passo, etc.. Durmo no
emprego, C/ refs. ☎ 6242-7560

EMPREGAD DOMÉSTICA
Ofereço-me p/ serv gerais, passo,
lavo, durmo. Tenho referências
☎ (11)6241-5804

MOTORISTA DIRETORIA
Partic, 45a, solt, s/ filhos. exp. in-
ternancional, exp. autos importa-
dos, disp. total de horário e via-
gens. Inglês e espanhol constam no
meu cur riculo. ☎ (13)3289-
4101/9746-6945 Renato

PROFISSIONAIS OFERECEM-SE

MOTORISTA
OFEREÇO-ME
P/diretoria ou particular, 47 anos,
solteiro e sem filhos, 15 anos de
exp., senhor responsável e cuida-
doso, exper. em autos importados,
blindados e autom., viagens, SPo,
ABC e Litorais, transporte de cri-
anças e idosos. Direção defensiva.
Disponib. total de horários e via-
gens. Estudo propostas outras ci-
dades e Estados. ☎ (11)4352-
2675/ 8103-8430 Sr: Gilberto

NURSING
British/French female citizen, en-
glish diplo nursing for elderly/chil-
dren.Contact: (11) 9829-7750

PASSO ROUPA PARA FORA
R$25,00 + condução. Ofereço-
me para qualquer região de SP.
Tratar ☎ (11)6424-2752

RECEPCIONISTA
Ofereço-me c/ exper., conhecim
rotinas escritório, p/ empresas ou
secretariar família. ☎ 5667-8813.

CURSOS
E CONCURSOS 
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LEITURA DINÂMICA
MEMORIZAÇÃO
Palestra Grátis. ’’Aumente o poder
da sua memória e leia 3X mais
rápido‘‘. Leitura Dinâmica/ Memo-
rização/ Técnicas de Estudo/ Ma-
pa Mental. Faça diferença em
Concursos, estudos e na sua vida
pessoal/ profissional. Ligue e re-
serve: Paraíso (11)5082-2052 e
Barra Funda (11)3662-2520. www.
centrodeaprendizagem.com.br

ORATÓRIA PALESTRA
GRÁTIS
“Vença a timidez e o medo de fa-
lar em público” c/ Prof. William
Camilo. Participe e descubra que a
habilidade de falar pode mudar a
sua vida! Ligue e reserve: Paraíso
(11)5082-2052/ Barra Funda
(11)3662-2520 ou site. www.
centrodeaprendizagem. com.br

Para anunciar nos classificados que funcionam
vá a uma de nossas lojas.

2a

Loja
Iguatemi

Shopping Iguatemi, loja 1AO4 - Térreo
Tel.: (11) 3815-3523
Fax: (11) 3814-0120

Horário de atendimento:
a Sáb.: das 10 às 22 horas

Domingo: das 14 às 20 horas
balcao.iguatemi@grupoestado.com.br

Loja
Limão

Av. Prof. Celestino Bourroul, 100 
Tel.: (11) 3856-2139
Fax: (11) 3856-2852

Horário de atendimento:
2a a 5a: das 8:30 às 19 horas

Sexta-feira: das 8:30 às 20 horas
balcao.limao@grupoestado.com.br

Classificados
do 

Estadão:
3855-2001

Artigo

E
studos realizados
apontam como um
dos principais desa-
fios do terceiro setor
no Brasil a sua falta

de visibilidade e qualquer pro-
fissional ou interessado nessa
áreasabequeissoéreal.Aocon-
trário do que as pessoas imagi-
nam,nãosetratadeumfenôme-
no novo. A sociedade civil se or-
ganiza e atua nos diferentes es-
paços da vida sociopolítica há
séculos. O novo é o terceiro se-
tor estar presente em áreas pa-
raalém dasocial,passando afa-
zer parte de universidades, em-
presas, escritórios de advoca-
cia e mídia.

O QUE É O TERCEIRO SETOR?
O terceiro setor é a denomina-
ção usada atualmente para de-
signarasorganizaçõesdasocie-
dadecivil,masestenomeconvi-
ve com outras expressões. Por
causa das diferenças sociais,
políticas, econômicas e jurídi-
cas de cada país é difícil ter
uma única definição. Sendo as-
sim, apontam-se característi-
cas comuns às organizações

que o compõem: são formal-
mente organizadas, têm natu-
rezaprivada,sãocapazesdead-
ministrar sua própria ativida-
de, não distribuem lucros a
seusadministradoresetêm um
grau significativo de participa-
ção cidadã.

As organizações do terceiro
setor na América Latina e no
Brasil surgiram, sobretudo, a
partirdosanos 70 –as ONGs–e
comatuaçãofortenocamposo-
cial. Nas décadas de 80 e 90, o
campo de atuação se estendeu
para outras áreas. Segundo da-
dosde2002 do IBGE,há275 mil
ONGs no País, um terço delas
fundadasapartir de1990econ-
centradas na região Sudeste
(44%) e Sul (22%); e um terço
(26%) ligadas a igrejas. As
áreas de atuação mais impor-
tantes são defesa de direitos,
patronais, culturais e recreati-
vas, assistência social, educa-
ção, saúde e meio ambiente.

INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS
Apesar do grande número de
organizações, a maioria possui
recursos humanos, materiais e
financeiros bastante limitados.
Em média, a remuneração dos
empregados é baixa e eles não
têm registro formal em cartei-
ra. As organizações acabam
preferindo a contratação por
meio de empresas, de modo a

minimizaroscustoscomimpos-
tos e tributos.

Aimpossibilidadedecobran-
çadequalquertaxaadministra-
tiva e a proibição dos financia-
dores de incorporar custos fi-
xosdasorganizaçõesnosproje-
tos também dificultam sua so-
brevivência. A grande maioria
sobrevive por meio de recursos
públicos ou das rendas de algu-
ma atividade econômica pró-
pria (quermesses, vendas de
produtos, etc.). As doações pri-
vadaspor empresas oupessoas
físicas, apesar do crescimento

recente,sãoquase insignifican-
tesselevarmosemcontaaativi-
dade econômica do País.

Novasvantagensfiscaisetri-
butáriasajudariamaalterares-
se quadro, mas também é fun-
damental uma mudança na
mentalidadebrasileira,queain-
da tende a ver a coisa pública
como coisa do governo, não es-
paço de convivência comum e
coletiva.

MERCADO DE TRABALHO
Diante das demandas sociais e
apesar das dificuldades atuais,

o terceiro setor é um campo
emergente do mercado de tra-
balhoquevemcrescendonosúl-
timos anos. O trabalho desen-
volvidopodeserdiretamenteli-
gadoauma organizaçãooupro-
jeto e envolve diferentes áreas
deformação:professores,advo-
gados,administradores,econo-
mistas, ambientalistas, educa-
dores, cientistas sociais, soció-
logos, etc.

Esse mercado, além de criar
novas especialidades nestas
profissões tradicionais, acabou
gerando novas ocupações, co-

mo a dos captadores de recur-
sos, por exemplo.

O terceiro setor não deve
substituiroEstado.Devecontri-
buir para o enfrentamento dos
graves problemas sociais e eco-
nômicos dos países em desen-
volvimento. Deve iniciar a tare-
fa de construção e estabeleci-
mento de agendas comuns nas
esferas regionais e nacionais,
para que contribuam de forma
efetiva para novas e melhores
políticas públicas, que deverão
ser executadas e realizadas pe-
lo poder público em todas as es-
feras de poder.

Se alcançar esse salto quali-
tativo,umanovagamadeprofis-
sionais voltados à administra-
ção pública, política, sociologia
e economia, por exemplo, pode-
rãoingressarnessenovomerca-
do, produzindo conhecimento,
reflexões e experiências capa-
zes de efetivamente colaborar
com o Estado e o mercado na
construção de um país melhor
para seus cidadãos.

*Antonio Carlos Carneiro de
Albuquerque é formado em Di-
reito pela PUC-SP, especialista
em Estudos Internacionais para
o Desenvolvimento pela Universi-
dade Autônoma de Barcelona e
autor de Terceiro setor - História
e gestão de organizações (Sum-
mus Editorial).

Realidade e desafios do trabalho no terceiro setor
Antonio Carlos
Carneiro de
Albuquerque*
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 22 jun. 2006. Empregos, p. Ce 5.




