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PAINELDEVAGASDEESTÁGIOPARAESTUDANTESCOMDEFICIÊNCIA

Empresa em Santo Amaro oferece vaga
de estágio para estudantes com deficiên-
cia física ou auditiva cursando ensino
médio; oferece bolsa-auxílio deR$400,
vale-transporte, cesta básica e restauran-
te no local.

Empresa no Limão oferece vaga de está-
gio para estudantes com deficiência física,
auditiva ou visual cursandoAdministra-
ção de Empresas, Ciências Econômicas
ouCiências Contábeis, com conhecimen-
tos emWord, Excel, Power Point, internet
e inglês intermediário a fluente; oferece
bolsa-auxílio deR$6,50 a R$ 7,26 p/
hora, vale-transporte, vale-refeição, assis-
tênciamédica e seguro de vida.

Empresa naBela Vista oferece vaga de
estágio para estudantes com deficiência
física, auditiva oumental cursandoAdmi-
nistração de Empresas, Psicologia ou
Tecnologia da Informação; oferece bolsa-
auxílio deR$4 p/hora, vale-transporte,
cesta de alimentos e vale-refeição.

Empresa no JardimPaulista oferece vaga
de estágio para estudantes com deficiên-
cia física, auditiva ou visual cursandoEn-
genharia, EngenhariaQuímica, Engenha-
ria deMateriais ou Administração de Em-
presas, com conhecimentos emWord,
Excel, Power Point, internet e inglês inter-
mediário a fluente; oferece bolsa-auxílio
deR$6,50 a R$ 7,26 p/hora, vale-trans-
porte, vale-refeição, assistênciamédica e
seguro de vida.

Empresa no Paraíso oferece vaga de está-
gio para estudantes com deficiência física
ou visual cursando ensinomédio, com
conhecimentos básicos de informática;
oferece bolsa-auxílio deR$ 450, vale-
transporte, vale-refeição e assistência
médica.

Empresa no Jardim São Miguel (Taboão
da Serra) oferece vaga de estágio para es-
tudantes com deficiência física, auditiva
ou visual (leve) cursando Direito; oferece
bolsa-auxílio deR$260.

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

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO/
SECRETARIADO E SEGUROS

TÉCNICO EM SECRETARIADO/
ADMINISTRAÇÃO

Ano: conclusão em 06/07 ou 12/07
Região: Diversas
Bolsa-auxílio: R$ 172
Período: 4 horas
Área: Administrativa
Benefícios: VT, VR
Sigla: 80673/ 94051/ 939541

Ano: conclusão de 12/07 a 12/08
Região: Campo Belo
Bolsa-auxílio: R$ 350
Período: integral
Área: Secretaria
Benefícios: VR, VT
Sigla: 96576/Ang

ECONOMIA/ CIÊNCIAS CONTÁBEIS/
ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO/CIÊNCIAS CONTÁ-
BEIS

Ano: 2˚ e 3˚
Região: Osasco
Bolsa-auxílio: R$ 1.000
Período: 4 a 7 horas
Área: Diversas
Requisitos: residir nas imediações
Sigla: 46479/Li

Ano: conclusão de 12/07 a 07/08
Região: Barueri
Bolsa-auxílio: R$ 1.221
Período: integral
Área: Gestão Financeira
Benefícios: as. médica/odontológica,
fretado, VR, convênio c/farmácia
Requisitos: Excel intermediário
Sigla: 98447/Ang

ADMINISTRAÇÃO/CURSOS
DA ÁREA DE INFORMÁTICA

ADMINISTRAÇÃO

Ano: conclusão de 12/07 a 12/09
Região: ABC e SP
Bolsa-auxílio: R$ 5,95 p/hora
Período: integral
Área: Diversas
Benefícios: as. médica, VT, VR
Requisitos: inglês fluente
Sigla: 95645/Er

Ano: conclusão de 12/07 a 12/08
Região: Belenzinho
Bolsa-auxílio: R$ 1.221
Período: 6 às 14 horas
Área: controle de produção
Benefícios: as. médica e odontológica,
restaurante, VT, convênio c/farmácia
Sigla: 96717

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

O projeto Trama Universitário
lança o concurso “Você é o Fri-
la”, que selecionará textos de
universitários. Os estudantes
devem enviar textos não fictí-
cios (entrevistas, reportagens
ou artigos) abordando o dia-a-
diadeseucampus,cidadeoure-
gião. Semanalmente, o site pu-
blicará até cinco trabalhos. A
cada mês, um dos alunos será
selecionado para escrever uma
reportagem sobre tema elabo-
rado com a Agência de Notícias
Trama Universitário e recebe-
ráR$500.www.tramauniversi-
tario.com.br.

PROGRAMASCIEE

Em pontos-de-venda e agências bancárias, eles têm
de atrair clientes; para muitos é o primeiro emprego

Sitedegravadora lança
concursodetextos

CIEE

PROCESSOS ESPECIAIS DE SELEÇÃO

Maiorvolumedeofertasé
parapromotoresdevenda

Financeiras
abremlojas
evagas

CORREÇÃO

9+

AClaroeoInstitutoParadigma
promovem um curso gratuito
de 40 horas para 260 pessoas
com deficiência visual, auditiva
ou física. As aulas são focadas
em qualidade de atendimento
ao cliente. O interessado deve
termaisde18anoseterconcluí-
doouestarcursandoensinomé-
dio ou superior. As inscrições
estão abertas durante o ano to-
do.InstitutoParadigma,Av.Ve-
readorJoséDiniz,3.300, 15ºan-
dar, Campo Belo, São Paulo. ro-
se@iparadigma.org.br. (11)
5049-0075 (falar com Rose, de
2ª a 6ª feira, das 8 às 17 horas).

A Academia Brasileira de Arte
realiza na quarta-feira (28/6),
às 20 horas, a palestra gratuita
“Como Despertar o Artista que
ExisteDentrodeNósemBenefí-
cio da Empresa”, com o artista
plásticoMiltonJeron.Apropos-
ta é explicar de que maneira
conceitos normalmente asso-
ciados ao fazer artístico podem
contribuir para o desenvolvi-
mentoprofissional.RuaDomin-
gosdeMorais, 2.267, SãoPaulo.
Inscrições antecipadas: (11)
5549-0955 e (11) 5549-4975, se-
cretaria.sc@abra.com.br.

O 1º Desafio GV-Intel de Em-
preendedorismo e Venture Ca-
pital, voltado a alunos de gra-
duação e pós-graduação de uni-
versidades e faculdades de tec-
nologia, dará prêmios de R$ 50
mil, R$ 30 mil e R$ 20 mil, res-
pectivamente aos três primei-
ros colocados. Para participar
da etapa brasileira é necessário
enviar até o dia 31 de julho um
plano de negócio promissor de
empreendimentodebasetecno-
lógicaeinovação.Maisinforma-
ções no site www.intel.com.br/
education.

Empresae instituto
promovemcursográtis

Palestramostracomo
arteajudanotrabalho

Projetoempreendedor
receberáprêmio

Perspectiva de crescimento mais
rápido atrai jovens executivos

UNIVERSITÁRIOS

DEFICIENTES

GRÁTIS

TECNOLOGIA

Cursoàdistânciaensina
ausarrecursosdoWord

COMEÇO–Nas lojas, jovensnoprimeiroempregoatuamcomopromotoreseoperadoresdevenda

MERCADODE TRABALHO

Maria Carolina Abe

A explosão da oferta de crédito
impulsionou o poder de consu-
modemuitosbrasileirosecriou
trabalho para outros tantos –
doprimeiroempregoàaltadire-
ção. E a expansão segue, por to-
do o País.

“Graças à estabilidade eco-
nômica e ao crédito consignado
(descontado na folha de paga-
mento), houve um grande cres-
cimentodasempresasdecrédi-
to e financiamento ao consumo,
algumas ligadas ao varejo”, ex-
plica MarceloVasconcellos, ge-
rente da divisão de bancos e se-
guros da Michael Page, consul-
toriaquerecrutaexecutivospa-
ra cargos a partir de gerência.

Os profissionais são garim-
pados do mercado financeiro,
de administradoras de cartão
de crédito, do varejo, de gran-
des lojas de departamento ou
mesmo de empresas que ven-
dem para o varejo, explica Vas-
concellos. “Tem de gostar de
ambiente dinâmico e de aten-
der ao interesse do cliente.”

MAIS LOJAS, MAIS VAGAS
Administradora do cartão Au-
ra e acionista da Carrefour Ad-
ministradoradeCartõesdeCré-
dito (CACC), a francesa Cete-
lem chegou ao Brasil em 1999,
com 19 pessoas. Quando come-
çou a operar no País, em 2002,
contava com 343 colaborado-
res, entre efetivos e prestado-
res de serviços.

Foi crescendo e fechando
parcerias com redes varejistas.
Encerrou2005comcrescimen-
to de quase 400% e 963 colabo-
radores – que já eram 1.017 em
maio deste ano. A meta para
2006? Dobrar o tamanho da
operação.“Issosignificacontra-
tações,claro.Masnãopodemos
divulgar números específicos”,
afirma a gerente de Recursos
Humanos, Cláudia Lourenço.

A financeira Taií, criada em
2004 como braço de crédito ao
consumodobancoItaú,consoli-
dou neste primeiro trimestre
quase 700 pontos-de-venda no
País – entre lojas próprias e as-
sociadas ao Grupo Pão de Açú-
car e às Lojas Americanas – e 6
mil empregados. A meta até o
finaldoanoéatingir900pontos
e 9 mil funcionários, informa o
diretor da Taií, Dilson Ribeiro.

DO BANCO À FINANCEIRA
DeanalistadecréditonoUni-
bancoacoordenadoradePo-
lítica de Crédito para Pessoa
Física na Cetelem. A mudan-
çadearesveioemagostopas-
sado para a engenheira de
produçãoMariaCarolinaRe-
zemini, de 28 anos. Seu novo
trabalho envolve a análise de
riscos para qualquer novo
produtoouprojetodaempre-
sa,assimcomodefiniraspolí-
ticas e regras para conces-
são de crédito.

Maria Carolina começou
como estagiária e atuou por
seis anos no Unibanco. “Ti-
nha bastante tempo num
bancotradicional,deestrutu-
raestabelecida.Tinhaapren-
didomuito enãoviaperspec-
tivas de crescimento.” O que
mais pesou em sua decisão
de trocar de emprego foi a
perspectiva de desenvolvi-
mento profissional num pra-
zomais curto, explica. E osa-
lário? “Eu não vim para ga-
nhar menos”, garante.

SELEÇÃO DE EXECUTIVOS
Para cargos mais elevados
(não operacionais), as finan-
ceiras usam a política de re-
crutamentointernoourecor-
rem a consultorias, afirmam
tanto o diretor da Taií como
agerentedeRHdaCetelem.

Paraáreasmaisespeciali-
zadas – como estatística, ris-
co,créditoeplanejamento fi-
nanceiro – a Cetelem tem re-
crutadonomercadofinancei-
ro e em administradoras de
cartões de crédito, explica
Cláudia. Para áreas mais ge-
rais – como RH, marketing,
compras, comunicação e lo-
gística –, a empresa tem da-
do preferência a pessoas do
setor de serviços, explica.

Sobreopacotederemune-
ração, Cláudia informa que
eleécompatívelcomodores-
tante do mercado financeiro
e que a parte variável tam-
bém “é bastante arrojada”. ●

Referente à edição do dia 8:
O nome da gerente de RH

do Mc Donald’s é Sheila Le-
me; a All Star é uma competi-
ção interna de RH; e os geren-
tes participaram da promoção
Vivendo um Sonho de Craque

NÚMEROS

Paraprepararosestudantespa-
raomercadodetrabalho,oCen-
tro de Integração Empresa-Es-
cola (Ciee) oferece cursos de
educaçãoàdistância,todosgra-
tuitos. Uma das opções é o cur-
so de Microsoft Word, progra-
ma de computador amplamen-
teutilizadoparaediçãodedocu-
mentos. Ao contrário do que se
possa imaginar, a lida diária
com o programa não significa o
domínio completo de seus re-
cursos.

Foi o que comprovou a estu-
dante Adriana Liberato Rodri-
gues, que trabalha há três anos
como secretária no departa-
mentodePsicologiadeumauni-
versidade. O Word é uma ferra-
mentaindispensávelàssuasati-
vidades e, para aumentar seus
conhecimentos do programa,
Adriana fez o curso à distância
do Ciee.

O curso tem duração média
de dez horas e o estudante tem
dez dias para concluí-lo. Mas
Adriana foi rápida: fez todas as
sete aulas em apenas um dia e
afirma ter gostado muito, por-
que ganhou conhecimento so-
bre ferramentas que desconhe-
cia. Por exemplo? A inserção de
figuras, a formatação de textos,
tabulação, criação de tabelas,
de mala direta e de hiperlinks.

OUTROS CURSOS
O Ciee também oferece curso
de educação à distância de
“Atualização Gramatical”, que
orienta sobre como escrever
corretamenteematividadesco-
tidianas e profissionais. Outra
opçãoéo“ConectadoaoMerca-
dodeTrabalho”,quefaladoper-
filprofissionalexigidopelasem-
presasedosprocedimentosdos
processos seletivos.

COMO PARTICIPAR
Os interessados podem se ins-
crever nos cursos à distância
por meio do site do Ciee: www.
ciee.org.br. Para participar, os

estudantesdevemsercadastra-
dos para estágio no Ciee – o ca-
dastro para estágio também é
gratuitoepodeserfeitonomes-
mo site. ●

Para cargos mais
altos, recruta-se
internamente ou
por consultorias

DIVULGAÇÃO

6mil funcionários
compõemoquadro da Taií hoje

9mil funcionários
é a expectativa daTaií até o fim
do ano

19 pessoas
atuavamnaCetelemem 1999

1.017 pessoas
atuavamnaCetelememmaio

O grande volume das vagas nas
empresas de crédito ao consu-
midorestá na área operacional.
E é justamente aí que se abrem
as portas do mercado de traba-
lho aos menos experientes.

“Dos contratados, 62% têm
até 21 anos e este é o primeiro
emprego para 95% deles”, con-
tabiliza o diretor da financeira
Taií, Dilson Ribeiro. A média é
de dez funcionários por ponto-
de-venda, divididos entre pro-
motores de venda (abordam o
público fora da loja), operado-
res (atendem os clientes dentro
da loja) e supervisores.

Na Cetelem, a área de opera-
ções concentra 40% do pessoal,
estima a gerente de RH, Cláu-
diaLourenço.Quematuanaslo-
jas, em geral, é terceirizado e
contratado por meio de agên-
ciasdeterceirizaçãodemão-de-
obra,segundoagerente.Oscar-
gos são de assistente comer-
cial, analistade créditoe analis-
ta de cobranças.

Nesse mercado, temporá-
riosconvivemcomefetivos,aro-
tatividade é altíssima e ainda
existeumcertopreconceito,co-
moo que assombrava o setor de
telemarketinghá algum tempo,

explica a gerente de Produto
Efetivo da agência de recruta-
mento Gelre, Sidnéia Palhares.
“Mas o setor tende a crescer e o
preconceito deve acabar.”

DOIS PÚBLICOS, DOIS PERFIS
Entre os profissionais, há um
perfil para quem vai atuar com
o público em geral e outro para
quem vai focar nos clientes da
terceira idade, analisa Sidnéia.

No primeiro caso, trata-se
de um jovem cursando ensino
médio, proativo, comunicativo
e extrovertido. “Eles estão nas
ruas buscando clientes”, expli-
ca ela. “Não pode ter receio de
ouvir ‘não’, porque ele vai ouvir
vários.” O salário médio é de R$
400, mais comissão.

Para atender à terceira ida-
de, os candidatos tendem a ser
mais experientes, precisam
transmitircredibilidadeematu-
ridade. Em geral, vão trabalhar
dentro de agências bancárias,
abordando as pessoas na fila.
“Mas a remuneração é baixa,
na médiade R$ 600, no máximo
R$ 800”, constata Sidnéia.

AGÊNCIA DE TEMPORÁRIOS
Na empresa de marketing pro-

mocional DR Marketing, as
instituições financeiras são
as que mais movimentam a
divisão de serviços temporá-
rios com vagas para promo-
torasdevendas.Sim,nofemi-
nino: 80% são mulheres.
“Elastêmumjeitomelhorpa-
ra abordar e para impulsio-
nar a venda”, explica o presi-
dente da agência, Dirceu Ra-
mos.

Em geral, as funcionárias
estão terminando o ensino
médio ou cursando faculda-
de. São admitidas por meio
da lei dos temporários e tra-
balham seis horas por dia.
Ganham um salário fixo, que
vai de R$ 700 a R$ 1.000,
mais comissão. Recebem
treinamento,uniforme,vale-
transporte e vale-refeição. ●

COMO SE CANDIDATAR
Cetelem:recrutamento@ce-
telem.com.br / Taií: www.
taii.com.br ou nas lojas / DR
Marketing: www.drmarke-
ting.com.br ou Rua Flórida,
1.670,1º andar,Brooklin, São
Paulo / Gelre: www.gelre.
com.br ou Rua 24 de maio,
37, Centro, São Paulo.
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