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100 vagas efetivas para quem tem nível médio
Empresa de refrigeração contrata para diversos cargos. Inscrições vão até o dia 31 de janeiro ou até todas as vagas serem preenchidas.
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MAIS 756 VAGAS
TEMPORÁRIAS PARA
ESTE FINAL DE ANO

Oportunidades são para atuar em diversas empresas, como a Cacau Show, o Carrefour, a Amaro, o
Shopping Nova América, a Mac e várias outras. Seleção está sendo feito pela Randstad, empresa de RH.
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Glovo oferece
38 vagas para
o Rio e várias
outras cidades
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Piraquê abre
oportunidade
para operador
de caldeira
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Eleva Educação
inscreve para
diversos postos,
inclusive estágio
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Curta nossa página no

Siga também o
Jornal Empregos & Estágios no

Twitter: @JEE_empregos

www.facebook.com/JEEempregos

HEINEKEN SELECIONA
ESTUDANTES PARA NOVO
PROGRAMA DE ESTÁGIO
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As vagas são para diversas áreas e as inscrições devem ser efetuadas até o próximo dia 20 de dezembro.
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QUEIROZ GALVÃO
OFERECE VAGAS PARA

JOVEM APRENDIZ
Oportunidades serão na área administrativa. O contrato pode ter duração de até dois anos.
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PRF inscreve
para 500 vagas
até o próximo
dia 18. R$ 9.931
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Oportunidades
para quem tem
o nível médio.
Até R$ 5.496,80
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Vera Cruz: 70 vagas para ensino fundamental
Auto Viação Vera Cruz abre 40 vagas para motorista e 30 para cobrador. É preciso CNH categoria D e experiência comprovada em carteira.
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Fique Atento
Premiações

a funcionários
A Reforma Trabalhista, entre

outras mudanças, regulamen-
tou as normas para a premia-
ção de funcionários e conferiu
maior segurança jurídica para
os contratantes. Referência no
setor, a Infiniti (www. infinti
corp.com.br), que oferece uma
opção de cartão pré-pago para
fins de incentivo e bônus, en-
cerrará o ano com crescimen-
to de 40%, seguindo o aque-
cimento desse setor. Em 2019,
a expectativa é que o mercado
dobre de tamanho. A redução
de despesas foi a maior vanta-
gem que a nova lei trouxe para
as empresas, em qualquer se-
tor. “Definiu-se, de uma vez
por todas, que o prêmio não é
mais contabilizado junto com
o salário, o que exume os em-
pregadores de mais gastos com
encargos trabalhistas e previ-
denciários”, afirma Leandro Ca-
pozzielli, fundador da Infini-
ti. “Com isso, a economia com
estes pagamentos pode chegar
a 49%”. Por outro lado, o em-
pregado é beneficiado pela am-
pliação da possibilidade de ne-
gociar como deseja receber a
premiação, que passa a fazer
parte da chamada remuneração
variável - valor que pode au-
mentar ou diminuir, conforme
as metas atingidas. As novas re-
gras também flexibilizam o
formato de recebimento dos
benefícios, viabilizando for-
mas mais modernas e vantajo-
sas de premiar funcionários,
como os cartões. Com 15 anos
de mercado, a Infiniti é espe-
cializada em soluções de pa-
gamento e premiações, tendo
como principal produto o car-
tão pré-pago multifuncional
denominado ‘Meu Prêmio’. Ele
permite fazer compras em lo-
jas virtuais ou físicas; saques
em caixas eletrônicos; transfe-
rências para a conta-corrente;
pagamento de contas; recarga
de celular e participação no
Surpreenda Mastercard, progra-
ma de pontos que possibilita
ganhar descontos na compra de
produtos e serviços. O premi-
ado acompanha o saldo e ex-
trato por meio de aplicativo e
uma plataforma administrati-
va permite às empresas faze-
rem pedidos e gerarem relató-
rios financeiros.

As futuras
biostartups

Alunos do Senai/Cetiqt e
empresários se encontraram,
no último dia 22, na Unidade
Riachuelo, para a apresentação
final dos nove projetos focados
no segmento têxtil e de confec-
ção, elaborados a partir do Pro-
jeto Biostartups Moda, realiza-
do em parceria com o Sebrae-
RJ. Durante seis meses, equi-
pes multidisciplinares, forma-
das por alunos e egressos dos
cursos técnicos e das gradua-
ções de Design de Moda, En-
genharia Química e de Produ-
ção, orientadas por professores
da instituição, desenvolveram
soluções com temas ligados a
produtos inteligentes e resídu-
os têxteis. Os participantes
também tiveram treinamentos
sobre Business Model Genera-
tion, Lean Startups, Design
Thinking e Customer Develo-
pment. “O projeto foi criado
buscando identificar soluções
ecoinovadoras para responder
às tendências do mercado glo-
balizado, aumentando a pro-
dutividade, a competitividade
e a sustentabilidade da cadeia
produtiva da moda”, afirma o
coordenador do projeto e de
Inovação Educacional do Se-
nai/Cetiqt, Bernardo Queiroz.
As equipes mostraram seus pro-
jetos em pitches (apresentação
direta e curta, com o objetivo
de vender a ideia da startup
para investidores). As inova-
ções foram diversas, indo des-
de o desenvolvimento de co-
rantes naturais a partir de resí-
duos vegetais, até a produção
de revestimentos de pisos com
o reaproveitamento de resina,
fibra sintética e pneu. As apre-
sentações contaram com a par-
ticipação de representantes de
diversas empresas como DeMi-
llus, DeLaurentis, Movin, Ma-
ria Filó, Pólen, Sai do Papel
Incubadora, Toreg, Nidas e Fir-
jan. Em 2019, a instituição in-
vestirá em novos projetos e
continuará apoiando os grupos
para que se tornem startups,
por meio da incubação no
Fashion Lab (laboratório aber-
to que será inaugurado no pró-
ximo dia 18 de dezembro).

CURSOS & EVENTOS
FGV:CASOS DE SUCESSO
NA EDUCAÇÃO PÚBLICA
O Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais
(Ceipe) da Fundação Getúlio Vargas/Ebape promove o seminário
"Redes de ensino onde todos os alunos aprendem: casos e apren-
dizados", no dia 12 de dezembro (quarta-feira), no Centro Cultu-
ral da Fundação Getúlio Vargas (FGV), em Botafogo. No encontro
serão debatidos casos de sucesso na educação pública brasilei-
ra: Sobral no Ceará, referência nacional no setor; o Centro de
Mídias do Amazonas, programa que leva educação à população
ribeirinha e rural; o Espírito Santo, que hoje tem o melhor ensino
médio do País. Os palestrantes que vão apresentar esses casos
são Ivo Gomes (prefeito de Sobral), Júlio de Freitas (secretário de
Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, Se-
cadi/MEC) e Haroldo Rocha, secretário de Educação do Espírito
Santo. A abertura do evento será realizada pela diretora do Ceipe,
Claudia Costin. Os interessados podem obter mais informações
sobre o evento pelo e-mail <contato.ceipe@fgv.br>. A Fundação
Getúlio Vargas fica na Praia de Botafogo, nº 186. As inscrições
devem ser feitas pelo site <http://www.fgv.br/eventos/
?P_EVENTO=4268&P_IDIOMA=0>.

MÉDIO VALE DO PARAÍBA:
DUAS UNIDADES DO SINE
O Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria
de Estado de Trabalho e Renda (Setrab), inaugurou duas novas
agências do Sistema Nacional de Empregos (Sine-RJ), em par-
ceria com as Prefeituras de Itatiaia e Pinheiral, na região do
Médio Vale do Paraíba. As unidades entraram em funciona-
mento na última sexta-feira e darão acesso ao Seguro-Desem-
prego (SD), Intermediação de Mão de Obra (IMO) e Carteira de
Trabalho e Previdência Social (CTPS).O projeto faz par te da
parceria mantida entre a Setrab e prefeituras para o funciona-
mento de postos do Sine-RJ. Os municípios cedem os funcio-
nários e o espaço, com a secretaria fornecendo o aporte logís-
tico (treinamento e capacitação de servidores para uso das
ferramentas do setor; internet e link de transmissão; elabora-
ção de normas e procedimentos; avaliação de atividades). A
secretaria vem empreendendo, desde o fim de 2016, um pro-
grama, além das parcerias com as prefeituras, de realocação
de unidades, com transferência de postos para a área de sho-
ppings e a substituição de algumas agências antigas. A medi-
da possibilita à Setrab o uso dos espaços sem ônus para o
estado. Na página da secretaria, o trabalhador poderá acessar
aos endereços das agências e quais serviços elas oferecem ao
cidadão, num total de 45 postos, além do Sine-Móvel.As novas
unidades do Sine-RJ ficam na Rua José da Silva Júnior, nº 163,
Centro, Pinheiral, e na Avenida dos Expedicionários, nº 575,
Centro, Itatiaia.

EXPERIMENTA UNIVERITAS:
AÇÕES ABERTAS AO PÚBLICO
O Centro Universitário Universus Veritas (Univeritas), realizará, o
evento 'Experimenta Univeritas', no próximo dia 15 de dezembro,
de 9 às 13h30min, no Flamengo, para festejar o encerramento
do ano. Na ocasião, alunos e professores farão ações relaciona-
das à atuação de seus cursos no mercado de trabalho, mostrando
como atuam os profissionais de cada área. Além disso, o evento
tem o intuito de confraternização entre os frequentadores da Uni-
versitas, já que é aberto ao público. Cada curso terá ações ofere-
cidas gratuitamente. Os estudantes de Enfermagem farão os cur-
sos de sinais vitais, exame de pressão arterial e medição de nível
glicêmico. Já o curso de Biomedicina terá dicas de cuidados com
a pele no verão e curso preparatório e interpretação de exames
laboratoriais. Além disso, o curso de Educação Física oferecerá
um aulão de zumba. Em todo o campus, o curso de Artes Visuais
manterá a Exposição de Modelos com Fita Adesiva e de Artes da
3º Idade. Haverá, também, orientações de carreira, feitas pelo
curso de Administração, que dará dicas de como elaborar um
currículo. Segundo a diretora acadêmica da Univeritas, Adriana
Garcia, será uma experiência rica para os alunos e professores.
"Sair da faculdade com essa experiência é algo que será diferen-
cial em uma entrevista de trabalho futuramente", pontuou a dire-
tora. A Univeritas fica na Rua Marquês de Abrantes, nº 55, Fla-
mengo.

UNISUAM: MESTRADO EM
DESENVOLVIMENTO LOCAL
A Unisuam está com inscrições aber tas para o processo sele-
tivo de mestrado em Desenvolvimento Local. Com duração de
dois anos, o programa é dirigido às pessoas que querem apri-
morar o conhecimento, realizar pesquisas e conceber soluções
práticas a par tir de bases conceituais para melhorar a vida de
diferentes partes da sociedade. O programa de mestrado, ofe-
recido nas Unidades Bonsucesso e Campo Grande, encoraja o
lado empreendedor dos alunos, além do desenvolvimento de
habilidades de gestão. Os interessados deverão preencher a
ficha de inscrição no link <bit.ly/DesenvolvimentoLocalUNISU-
AM> e entregá-la, juntamente com os documentos exigidos,
na Secretaria do Mestrado em Desenvolvimento Local (Avenida
Paris, nº 72, em Bonsucesso), de segunda a sexta-feira, das 9
às 18 horas. Mais informações devem ser obtidas pelo e-mail
<secretariadl@unisuam.edu.br>. O Mestrado de Desenvolvimen-
to Local possui dez laboratórios com tecnologia de ponta, en-
tre eles: Laboratório de Informática, de Análise Numérica em
Ciências Ambientais, de Empreendedorismo, de Nutrição, de
Pesquisa em Biologia Animal, de Análises Microbiológicas, de
Estudos de Produtos Naturais, de Estudos da Linguagem e de
Energias Renováveis. O programa tem como principal objetivo
formar agentes capazes de identificar condições latentes e
estimular a geração de renda e inclusão social em mercados
locais. Com seleções semestrais, o Mestrado em Desenvolvi-
mento Local da Unisuamtem o processo seletivo composto por
duas etapas, a prova escrita e a entrevista presencial, abertas
para profissionais de todas as áreas do conhecimento e tam-
bém para alunos do último período de cursos de graduação.
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Senac-Rio de Tecnologia
inscreve para Vestibular 2019

A Faculdade de Tecnologia
Senac-Rio abre inscrições para
preencher 190 vagas do Vesti-
bular 2019 (1º semestre), para
os cursos de graduação tecno-
lógica em Logística, Hotela-
ria, Redes de Computadores,
Design Gráfico, Análise e De-
senvolvimento de Sistemas.

As provas acontecem por
meio de agendamento prévio,
por telefone ou diretamente na
instituição, de segunda a sex-
ta-feira, das 9 às 18 horas, e
aos sábados, das 9 às 11 ho-
ras, na Rua Santa Luzia, 735
- 2 º andar.

O processo seletivo é gratui-
to e o ingresso pode ser reali-
zado de duas formas: vestibu-
lar ou por meio das isenções
(nota do Enem superior a 500
pontos, transferência externa
ou apresentação de diploma
de ensino superior).

Os cursos da Faculdade de

Tecnologia Senac-Rio traba-
lham com uma metodologia
educacional diferenciada, que
garante um aprendizado com
ênfase na prática. Eles são
voltados para aqueles que
querem obter uma qualifica-
ção profissional compatível
com as exigências do merca-
do, atualizar seus conhecimen-
tos ou aprimorar suas compe-
tências. Durante o curso, os
Projetos Integradores, o Pro-
jeto Laboratório de Práticas
Profissionais e outras estraté-
gias, possibilitam interação
entre a sala de aula e o merca-
do de trabalho. A aprendiza-

gem se dá a partir da constru-
ção de soluções para proble-
mas, desafios e situações reais
de trabalho, os mesmos que
os alunos vivenciarão depois
na vida profissional. Dessa
forma, o aluno aprende fazen-
do, mobilizando o conteúdo
na medida certa.

As aulas iniciarão no dia 12
de fevereiro e há ofertas de bolsas
de estudo de 50% para quem
antecipar sua inscrição até o
dia 21 de dezembro de 2018.
As informações sobre cursos e
documentação para matrícu-
la também podem ser obtidas
no site <www.rj.senac.br>.

Os cursos trabalham com uma metodologia educacional
diferenciada, que garante um aprendizado com ênfase na prática

Serviço
As provas para as graduações tecnológicas podem ser

agendadas pelo telefone 2517-9200, ou diretamente na
instituição, de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas, e
aos sábados, das 9 às 11 horas, na Rua Santa Luzia, 735
- 2 º andar, no Centro do Rio.

YES! Idiomas oferece aulas
gratuitas por meio de aplicativo

A rede YES! Idiomas investe em
um novo aplicativo, que oferece
aulas de Inglês gratuitas para as
pessoas interessadas em aprender
o idioma. Além dessa funciona-
lidade, com a nova ferramenta é
possível fazer ou renovar a ma-
trícula e comprar o material di-
dático sem a necessidade de ir a
uma das unidades da rede.

O aplicativo tem como uma
das principais novidades a apre-
sentação de videoaulas, com
duração de quatro a cinco minu-
tos. O conteúdo, apresentado
pelo ator e cantor Pedro Sol, si-
mula situações de viagens, como
chegada ao aeroporto, ao hotel,
pedidos de comida e bebida e
demais ações cotidianas. Ao as-
sistir ao último vídeo, o internau-
ta poderá solicitar o certificado
de conclusão e realizar a matrí-
cula diretamente no aplicativo.
O aplicativo está disponível na
Play Store para dispositivos que

utilizam o sistema Android e na
App Store para aparelhos que
operam por IOS.

"Com o aplicativo, a nossa
intenção é proporcionar que as
pessoas tenham o primeiro con-
tato com o idioma e ainda conhe-
çam parte da nossa metodologia
de ensino. Com isso, fizemos ví-
deos curtos e divertidos para as
pessoas assistirem a qualquer
momento, estimulando o inte-
resse em aprimorar o idioma por
meio de um dos nossos cursos
presenciais", explica Clodoaldo
Nascimento, presidente da YES!
Idiomas.

A ferramenta também traz al-
gumas áreas exclusivas, como a
seção dedicada aos alunos, que

engloba vídeos, quiz e jogos, que
colaboram para a fixação do
conteúdo a cada lição, e o espa-
ço do consultor, onde os profis-
sionais oferecem informações
sobre os cursos, como horários,
endereço das unidades, descon-
tos e benefícios que serão infor-
mados no ato da venda aos in-
teressados.

Além do aplicativo, a rede tam-
bém reformulou o seu site, que
está com um layout mais colo-
rido e linguagem mais moder-
na, facilitando a busca em sites
de pesquisa. A página também
conta com um blog que, sema-
nalmente, apresenta matérias
sobre cultura, educação, viagens
e música.

Uma das principais novidades do aplicativo
é a apresentação de videoaulas, com quatro a cinco minutos

Serviço
O site pode ser acessado no endereço <http://

www.yes.com.br>.

Cursos são de Logística, Hotelaria, Redes de Computadores, Design, Análise e Desenvolvimento de Sistemas

A rede também
reformulou o
seu site, que
está com um
layout mais
colorido e
linguagem
mais moderna
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Artigo

Humanizar processos
empresariais diminui a rotatividade

dos colaboradores
*Por Alexandre Slivnik

A alta rotatividade de
colaboradores pode se dar
por inúmeros fatores e aca-
ba sendo um dos princi-
pais desafios na gestão.
Para reverter essa situação
e desenvolver equipes sóli-
das, a estrutura empresari-
al e o cotidiano corporati-
vo possuem papéis funda-
mentais neste processo.O
profissional que apenas
leva em consideração o salário não consegue se manter
por muito tempo em uma determina posição. Para re-
ter talento, as empresas precisam ir além e ficar atentas,
também, a questões ligadas a lideranças, projetos, ob-
jetivos e a propósitos que fazem com que o colabora-
dor queira continuar naquela equipe. O clima pode
ficar melhor por meio de uma cultura organizacional
de encantamento, que passa por líderes que entendam
e transbordam essa ideia para o cliente interno. A cul-
tura organizacional é fundamental para que exista um
maior engajamento.Tais iniciativas podem ser introdu-
zidas a partir de objetivos claros e definidos. Treina-
mentos sempre incentivam e mostram para as equipes
sobre a importância da contribuição de cada um para
o desenvolvimento da organização. E os líderes têm
um papel fundamental nesse processo. Eles devem, sem-
pre, reconhecer, recompensar e celebrar cada conquista
do seu colaborador.Tudo deve passar pelo olhar do
líder e, se ele não acredita em seus modelos e projetos,
nada dará certo. É preciso que ele esteja, de fato, preo-
cupado com as pessoas, em vez de ficar apenas atrás de
computadores olhando planilhas e esquecer-se de an-
dar pela empresa e conversar com a sua equipe. É pre-
ciso humanizar todo o processo. Afinal, são as pessoas
que fazem o negócio acontecer.Para desenvolver uma
equipe mais engajada, é indicada a criação de múlti-
plos pontos de escuta para entender os colaboradores,
processos de reconhecimento com metas a serem cum-
pridas, planos de recompensa a partir de experiência e
enriquecimento pessoal e profissional. Celebre cada con-
quista e resultado. Isso vai gerar ainda mais engaja-
mento e motivação.O empresário que não entende de
gente, vai falir sua empresa rapidamente. Ou seja, tem
que sair da sala fechada da diretoria e encarar, como os
colaboradores, as diversas tarefas práticas do dia a dia.
Quanto maior o exemplo da liderança, maior o encan-
tamento interno e, consequentemente, mais respeito eles
conquistarão.

Alexandre Slivnik é autor de diversos livros, entre eles
“O Poder da Atitude”. Também é diretor executivo do

Ibex – Institute for Business Excellence, sediado em
Orlando/FL (EUA), vice-presidente da Associação

Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento (ABTD) e
diretor-geral do Congresso Brasileiro de Treinamento e

Desenvolvimento (CBTD).

A AP Refrigeração, empresa de manuten-
ção de aparelhos de ar-condicionado, con-
trata 100 profissionais efetivos para atuar
nas Zonas Norte e Sul do Rio, em Niterói e
na região da Costa Verde. As vagas disponí-
veis são para assistente administrativo jú-
nior, assistente comercial, duteiro, ajudante
de duteiro, mecânico de refrigeração e aju-
dante de refrigeração. As inscrições devem
ser feitas até dia 31 de janeiro ou enquanto
as vagas não forem preenchidas.

A empresa exige dos candidatos ensino
médio completo. No entanto, ensino supe-
rior completo ou em curso é um diferenci-
al para cargos administrativos (assistente
administrativo júnior e assistente comer-
cial). Para todas as posições é necessário ter
experiência. Para as funções de duteiro, aju-
dante de duteiro, mecânico de refrigeração
e ajudante de refrigeração, é preciso vivên-

cia comprovada em sistemas de HVAC. Já
para as posições administrativas, é preciso
experiência comprovada em CTPS.

As atividades exercidas variam de acor-
do com o cargo desejado. Os deveres do
assistente administrativo júnior são ge-
renciar dados, planejar agenda do cor-
po operacional, prestar assistência na
área de atendimento ao cliente recepti-
vo e ativo etc. O assistente comercial é
responsável pela venda de serviços de cli-
matização e manutenção, apresentação
de relatórios, entre outros. As responsa-
bilidades do duteiro e ajudante são fa-
bricação e montagem de dutos em aço
galvanizado, aço carbono e aço inoxidá-
vel, com ou sem isolamento. Já o mecâ-
nico de refrigeração e ajudante devem
executar manutenção preventiva e cor-
retiva em equipamentos condicionado-

AP Refrigeração procura 100
profissionais para início imediato
Empresa de climatização recruta profissionais
de nível médio em diferentes funções para trabalhar no Rio

res de ar e realizar demais serviços per-
tinentes à função.

Os candidatos serão avaliados por meio
de análise curricular, dinâmica de grupo,
entrevista com RH, teste prático (posições
operacionais) e entrevista com o gestor.
Os benefícios oferecidos aos colaborado-
res são vale-transporte, vale-refeição ou
alimentação, café da manhã na sede, plano
de desenvolvimento e convênio com o
Sesc. Os profissionais trabalharão de se-
gunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, e
aos sábados, das 8 às 12 horas.

Como Fazer
Os interessados devem realizar o

cadastro no site da empresa, <www.
aprefrigeracao.com.br/fale-conosco/>.

A Glovo, startup espanhola, contrata exe-
cutivo de vendas para atuar no Rio de Ja-
neiro. Para se candidatar, é preciso ter, no
mínimo, de dois a três anos de experiência
em vendas, graduação em Administração
e bom conhecimento do Google Docs e MS
Office. Assim como ensino superior em Ma-
rketing ou Relações Públicas, experiência
em negócio de startups digitais de alto cres-
cimento também será um diferencial.

O novo colaborador será responsável por
fechar parcerias com estabelecimentos
comerciais e clientes corporativos em toda
a cidade, identificar os estabelecimentos

mais badalados do local, atender aos ob-
jetivos mensais e trimestrais definidos pela
empresa e produzir relatório diário com
as tarefas executadas (chamadas e visitas).

Por isso, a empresa busca profissional
com conhecimento profundo das tendên-
cias de estilo carioca, que seja proativo e
organizado. Além disso, é importante que
este funcionário saiba como negociar, te-
nha boa comunicação e capacidade de
construir boas relações e seja sociável para
trabalhar em um ambiente internacional
e dinâmico.

Atuando no Brasil desde março deste ano, a

Startup tem 38 vagas abertas
para atuar em várias cidades do País
No Rio, oportunidade é para executivo de vendas.
É preciso ter experiência mínima de dois a três anos na área

empresa oferece salário competitivo e negoci-
ável com base na experiência, plano de com-
pensação de bônus e créditos grátis Glovo.

A Glovo é uma startup espanhola de
entregas rápidas, que permite ao usuário
comprar, retirar e entregar qualquer pro-
duto em poucos minutos dentro de uma
mesma cidade.

Como Fazer
Para se candidatar, o interessado

deve acessar o LinkedInda empresa.

* Por Marcelo Tertuliano

Este ano, recebi a missão de liderar um grande
projeto de reestruturação de processos para a
empresa que trabalho. Somente na minha área,
o grupo era composto por mais de 200 pesso-
as de dois países, sediadas em cinco cidades
distintas e com culturas igualmente diversas.
Imaginem o desafio que foi adotar uma comu-
nicação uniforme em meio a tantas diferenças.

Num determinado momento, comecei a re-
ceber mensagens de algumas pessoas da equi-
pe que se diziam pouco confortáveis na ope-
ração. O motivo? Não conseguiram entender,
com clareza, os objetivos a serem alcançados e
o que cada um precisava fazer. Eram um indí-
cio de que a comunicação precisava ser revista.

Após uma reflexão, decidi promover um
workshop com os gerentes, supervisores e lí-
deres de área. Neste encontro, conversamos
sobre o projeto, o momento da empresa e a
ansiedade que um projeto de grande porte e
importância gera nas pessoas que têm a respon-
sabilidade de conduzi-lo. Aparamos arestas e
muitos esclarecimentos foram feitos.

No dia seguinte, recebi uma outra mensagem
de um dos profissionais que participaram do
projeto. Ela dizia assim: "O workshop tocou
minha mente e meu coração. Obrigado por ser
uma pessoa que inspira pessoas".

Não é preciso dizer o quanto este fee-
dback foi importante para mim. Ele me
mostrou algo que eu sempre procuro fa-
zer - e que, na verdade, todo líder deve
fazer: saber ouvir. Nem sempre é fácil,
porque um feedback pode expor nossas
fragilidades. Mas o líder que quer inspi-
rar, ser referência, e estar à frente de equi-
pes de alta performance precisa adotar
esta prática.

Só ouvindo o outro é que um líder pode
adotar uma comunicação que esteja em con-
sonância com a linguagem do seu time. E

O líder precisa ser
um bom comunicador?

só há comunicação efetiva quando o recep-
tor compreende exatamente o que o emis-
sor quis dizer. O líder precisa ser um bom
comunicador. Não ser um ditador de regras
ou mesmo impostar a voz para impressio-
nar. Pode - e deve - ser polido, estar aberto
a conversas. Ser acessível.

Mais ainda: só ouvindo o outro é que o líder
conquista a confiança dos liderados. Se um
colaborador confia no seu líder, tudo o que ele
fala tem um efeito tremendo! Inspira, motiva
e, quando aponta a direção, a equipe caminha
unida exatamente para onde deve ir, sem per-
der o foco nos resultados a serem obtidos. Se
houver desvio da rota - o que pode acontecer,
obviamente - é muito mais fácil corrigir.

O líder precisa estimular a comunicação
entre os liderados também. Convidá-los a se
sentar mais próximos uns dos outros. Suge-
rir que evitem trocar e-mails desnecessários
e excessivos e se levantem para conversar, ti-
rar dúvidas e trocar ideias.

Não tenho a menor dúvida, especialmente
no meu ramo de mineração, que formação aca-
dêmica, conhecimento técnico e experiência são
indispensáveis para que a organização obtenha
lucro e destaque. Mas acredito, da mesma for-
ma, que as pessoas - especialmente os líderes
transformadores - fazem a diferença com seu
jeito de se comunicar e mobilizar os liderados.
Eles podem levar um time a dar um passo a
mais, a ter uma performance diferenciada. E,
em muitos casos, pode ser esta a tão desejada
"receita do sucesso".

* Marcelo Tertuliano é mestre em Administração de
Empresas, com 23 anos de experiência na função

financeira, dos quais 16 anos em posições de liderança.
Atualmente está à frente da área financeira de uma

grande mineradora em Moçambique.

A Piraquê, empresa do ramo
alimentício, procura profissi-
onal para ocupação de opera-
dor de caldeira. Para participar
do processo seletivo, é preciso
ter ensino fundamental, curso
técnico na área, NR 13, sólida
experiência na função e dispo-
nibilidade de horário. As ins-
crições ficam abertas até o fi-
nal de dezembro.

Além de remuneração, a em-
presa oferece vale-transporte,
alimentação no local de traba-
lho, cesta básica, plano de saú-
de (após três meses) e seguro
de vida.

A Piraquê é uma empresa de
alimentos sediada na cidade do
Rio de Janeiro. Fundada em
1950, a marca tem mais de

Piraquê seleciona para
vaga de operador de caldeira

3.5000 funcionários e toda sua
produção de biscoitos, massas
e margarinas é controlada por
computadores. Alta tecnologia
também no laboratório de
controle de qualidade, desde a
matéria prima até o produto fi-
nal. Tudo isso para garantir que
o produto chegue fresquinho
a mais de 60.000 postos de ven-
da só no Estado do Rio de Ja-
neiro.

Além de nível fundamental, é preciso
sólida experiência. Empresa oferece benefícios

Como Fazer
Os interessados devem

se inscrever no site <https:/
/www.vagas.com.br/vagas/
v1802485/operador-de-cal-
deira>, indicando qual a
pretensão salarial.

“Só ouvindo o
outro um líder
pode adotar
comunicação
que esteja em
consonância
com seu time”

Como Fazer
Os candidatos devem enviar o cur-

rículo lattes para o e-mail correspon-
dente a cada graduação. Os e-mails são
<artesvisuais@univeritas.com>,
<computacao@univeritas.com>,
< n u t r i c a o @ u n i v e r i t a s . c o m > ,
<enfermagem@univeritas.com>,
<administracao@univeritas.com>
(para Ciências Contábeis),
< d i r e i t o @ u n i v e r i t a s . c o m > ,
< e d f i s i c a @ u n i v e r i t a s . c o m >
e<medicinaveterinaria@univeritas.com>.

O Centro Universitário Universus Veritas
(Univeritas) está com processo seletivo aber-
to para contratar professores das áreas de Saú-
de, Humanas e Exatas para trabalhar na Uni-
dade Flamengo. Os interessados em partici-
par do processo devem enviar o currículo lat-
tes para o e-mail, de acordo com a respectiva
graduação, até o próximo dia 22 de dezembro.

Os cursos com oportunidades disponíveis
são os de Artes Visuais, Ciências da Com-
putação, Nutrição, Enfermagem, Ciências
Contábeis, Direito, Educação Física e Me-
dicina Veterinária.

Para concorrer, os candidatos devem ter,

preferencialmente, título de doutor, disponi-
bilidade para ministrar aulas nos períodos
diurno e noturno, de acordo com os horários
estabelecidos pela coordenação, além de cur-
rículo lattes atualizado e comprovado e pós-
graduação na matéria desejada. É preciso ter
experiência como professor, mas não neces-
sariamente com a matéria para a qual dará aula.

As horas/aula, bem como o turno, variam
de acordo com o curso e a matéria. Há pos-
sibilidades de crescimento dentro da insti-
tuição Os salários serão negociados, medi-
ante títulos. A Univeritas não divulgou os be-
nefícios oferecidos.

Univeritas busca professores
para diversos cursos de graduação
As inscrições já estão abertas e devem ser feitas
só até o próximo dia 22. É preciso ter experiência em sala de aula

D
ivulgação
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RJ: OPORTUNIDADES NA CARREIRA PÚBLICA

4 concursos

PRF inscreve para 500 vagas só
até próximo dia 18. R$ 9.931 mensais

Atenção! Aproveite esta
oportunidade imperdível
para ingressar na carreira
pública e conquistar a tão
sonhada estabilidade no
emprego. A Polícia Rodovi-
ária  Federal (PRF) inscreve
somente até o próximo dia
18 de dezembro para o tão
aguardado concurso com
500 vagas emergenciais para
preenchimento imediato.

Para participar, candida-
tos de ambos os sexos preci-
sam ter curso superior em
qualquer área de formação.

Além da remuneração inici-
al de R$ 9.931,57 mensais,
valor que, em janeiro, passa
para R$ 10.357,88, quem
trabalhar em área de frontei-
ra tem mais R$ 2 mil, além
de poder de participar de
plantões nos dias de folga.

As 500 vagas são emer-
genciais e não está afastada
a possibilidade de ampliação
desse quantitativo durante a
validade. A prova já está
marcada para o dia 3 de fe-
vereiro, com 120 questões
objetivas, no estilo certo e

errado, e um texto dissertati-
vo. Ainda será necessário
passar por um exame de ca-
pacidade física.

As matérias são Portugu-
ês, Raciocínio Lógico-Mate-
mático, Informática, Noções
de Física, Ética no Serviço
Público, Geopolítica Brasilei-
ra, História da PRF, Legisla-
ção de Trânsito, Noções de
Direito Administrativo,
Constitucional, Penal e Pro-
cessual Penal, Legislação Es-
pecial e Direitos Humanos e
Cidadania.

Técnico do INSS: nível médio.
R$ 5.186,79 mensais e estabilidade

Chegou a hora de você
começar a mudar o curso da
sua vida. Aproveite o tem-
po a seu favor e prepare-se
para conquistar o emprego
de técnico do seguro social
do INSS. Antecipe-se ao edi-
tal, porque este concurso é
inevitável, terá de acontecer.
É uma ótima opção para
quem tem escolaridade de
nível médio.

Então, se você já con-
cluiu, ou está terminando, o
nível médio de ensino, come-
ce, agora mesmo, a sua pre-

paração. Remuneração inici-
al de R$ 5.186,79 mensais,
garantia de estabilidade no
emprego e outros benefícios
são os atrativos. Já estão so-
licitadas, ao Ministério do
Planejamento, 3.984 vagas
para este cargo.

Pressionado, o Ministério
do Planejamento já reconhe-
ceu a necessidade de realiza-
ção do concurso. O Tribu-
nal de Contas da União
(TCU) e a Defensoria Públi-
ca da União (DPU) também
pedem solução urgente para

a questão do mau atendi-
mento nas agências do INSS
e a demora na concessão dos
benefícios.

Segundo informações do
INSS, o déficit atual de téc-
nicos é de 3.982 servidores,
mas outros 1.355 já estão
em condições de se aposen-
tar, o que aumentaria, ain-
da mais, a situação caótica
na autarquia, podendo le-
var ao colapso total nos ser-
viços prestados pelo INSS.
Este concurso é só uma ques-
tão de tempo.

Outra oportunidade para nível
médio: técnico processual da PGE-RJ

Cresce a expectativa pelo
concurso para técnico proces-
sual da Procuradoria-Geral
do Estado do Rio de Janeiro
(PGE-RJ), já oficialmente
confirmado. É mais uma ex-
celente oportunidade para
quem já terminou, ou está
para concluir, seu curso de
nível médio. Remuneração
inicial de R$ 4.542,42 men-
sais e estabilidade.

Aproveite o tempo a fa-
vor, busque, o quanto an-
tes, uma orientação peda-
gógica experiente, planeje

toda a sua preparação e
comece, agora mesmo, os
seus estudos. Além do téc-
nico processual, também
são esperadas vagas para
técnico contábil e técnico de
sistemas de métodos, am-
bos de nível médio/técnico.

Esse concurso está previs-
to desde 2014 - o último foi
realizado em 2009 e perdeu
a validade -, mas acabou não
ocorrendo. Em 2016, a PGE-
RJ chegou a anunciar a esco-
lha da Fundação Carlos Cha-
gas (FCC) como organiza-

dora, mas o concurso não foi
adiante, embora tivesse, in-
clusive, elaborado o projeto
básico do concurso.

Para esse novo concurso
não está afastada a possibili-
dade de se escolher, de novo,
a FCC, que também foi a
banca do concurso de 2009.
No projeto básico de 2016,
os candidatos seriam avalia-
dos por meio de uma prova
com 60 questões objetivas
sobre Língua Portuguesa,
Noções de Informática e
Noções de Direito.

Técnico da DPE-RJ: R$ 3.691.
Inicie os estudos. Banca já definida

Outro órgão no Estado
do Rio de Janeiro com con-
curso oficialmente autoriza-
do é a Defensoria Pública
(DPE-RJ). E, ao que tudo
indica, este concurso deve
acontecer muito mais cedo
do que se espera. É que já
está definida a instituição
organizadora do concurso: a
banca será a Fundação Ge-
túlio Vargas (FGV).

É, sem dúvida, outra boa
oportunidade para ingressar
na carreira pública, princi-
palmente para quem já con-

cluiu, ou está para terminar
o nível médio. É a possibili-
dade de conquistar a tão so-
nhada estabilidade no em-
prego. A grande expectativa
é pelas vagas de técnico, car-
go que pede apenas nível
médio.

A remuneração inicial é
de R$ 3,691,47 mil mensais.
O órgão tem, atualmente,
177 cargos vagos, sendo 149
na área de apoio, dos quais
52 são de técnico médio.
Como o concurso anterior,
em 2014, também foi feito

pela Fundação Getúlio Var-
gas, aquele programa pode
servir de referência para o
começo dos estudos.

Naquela oportunidade,
os candidatos ao cargo de
técnico médio da Defensoria
Pública foram avaliados por
meio de uma prova, com 70
questões objetivas sobre Lín-
gua Portuguesa, Legislação
Institucional, Noções de In-
formática, de Direito Admi-
nistrativo, de Direito Cons-
titucional e de Teoria Geral
de Processo.

UFF: assistente em administração.
Inscrições começam no dia 17 de janeiro

Você pode curtir as fes-
tas de final de ano, mas não
pode esquecer da boa opor-
tunidade oferecida pela Uni-
versidade Federal Flumi-
nense (UFF): concurso
para 190 vagas iniciais,
com destaque para as 45
iniciais para preenchimen-
to imediato e outras 54 para
cadastro de reserva, no car-
go de assistente em admi-
nistração.

O cargo pede escolari-
dade de nível médio e tem
uma remuneração inicial de
R$ 2.904,96 mensais. As

inscrições serão recebidas
pela Coseac (instituição or-
ganizadora) no período de
17 de janeiro a 11 de feve-
reiro. A prova será no dia
24 de março e há um bom
tempo para os estudos. Mas
é preciso não perder tempo.

O exame terá 65 ques-
tões objetivas, sendo 15 de
Português, 15 de Noções
Básicas de Administração
Pública e 35 de Conheci-
mentos Específicos, além de
uma redação.

Para ser aprovado, é pre-
ciso fazer, no mínimo, oito

pontos em Português e No-
ções de Administração e 40
em Conhecimentos Especí-
ficos, além de não zerar a
redação.

A Universidade Federal
Fluminense, para o cargo de
assistente em administra-
ção, além do nível médio,
pede experiência de, pelo
menos, um ano de trabalho
na parte administrativa e
áreas afins. Então, se você
vai fazer este concurso,
aproveite o tempo a seu fa-
vor e comece, agora mesmo,
a sua preparação.

Com banca definida, edital para
Guarda de Niterói está mais próximo

Agora é para valer! O
Instituto Nacional de Sele-
ções e Concursos (Selecon)
foi definido como organi-
zador do concurso para a
Guarda Municipal de Ni-
terói, na Região Metropo-
litana do Rio de Janeiro.
Por isso, é hora de come-
çar os seus estudos. A hora
é agora! O edital de abertu-
ra pode sair ainda neste mês
de dezmbro.

O concurso faz parte do
Pacto Niterói Contra a Vi-
olência e vai oferecer, ini-
cialmente, 142 vagas para

preenchimento imediato.
Mas há uma grande expec-
tativa de que outras contra-
tações sejam efetuadas du-
rante todo o prazo de vali-
dade do concurso, uma
vez que existem 419 vagas
em aberto na corporação.

Para participar do con-
curso é necessário ter ida-
de mínima de 18 anos, al-
tura mínima de 1,70m (ho-
mens) e 1,60m (mulheres)
e Carteira Nacional de Ha-
bilitação. Este documento
só precisa ser apresentado
no ato de posse. A remu-

neração inicial do guarda
municipal de Niterói é de
R$ 2.796,80 mensais,
além da estabilidade.

No entanto, quem se dis-
puser, voluntariamente, a tra-
balhar em sistemas de plantão
nos dias de folga, dentro do
Regime Adicional de Serviço
(RAS), pode aumentar signi-
ficativamente os vencimentos.
Com plantões de 8 horas de
duração, R$ 4.596,80 men-
sais, e com plantões com 12
horas de duração, vencimen-
tos de R$ 5.496,80 mensais.
Prepare-se!
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Dicas
Cinco dicas para deixar a

ansiedade de lado no trabalho
* Susanne Anjos Andrade

A pressão por resultados e
a correria diária estão deixan-
do o ambiente de trabalho
cada vez mais estressante e,
muitas vezes, tóxico, o que
impacta negativamente na
saúde e no equilíbrio emoci-
onal de muitos profissionais.

Seja por escolher uma car-
reira que garanta mais opor-
tunidade de trabalho - mas
que foge do que realmente
gostaria de fazer -, ou por fal-
ta de propósitos claros na vida, alguns profissionais, às ve-
zes, começam a operar no “piloto automático”, sem ter pra-
zer pelo que fazem, e, consequentemente, ficam ansiosos e
desmotivados no trabalho.

Por outro lado, algumas empresas ainda insistem em
manter modelos de gestão ultrapassados, que geram ambi-
entes corporativos nocivos e levam a um grande risco de
estabelecer um clima de insatisfação geral entre os colabo-
radores da empresa.

O mercado de trabalho está mudando e as empresas que
inovaram no seu modelo de gestão estão atingindo melho-
res resultados e atraindo bons profissionais. Principalmen-
te a geração X, que começou a despontar no mercado de
trabalho, espera mais da empresa do que apenas o salário. É
preciso ficar atento a este momento.

Veja, abaixo, cinco dicas para gestores e profissionais cons-
truírem um ambiente corporativo mais agradável, com
menos ansiedade e mais satisfação:

Trabalhar no modo mecânico
Há pessoas que escolhem a carreira em virtude do desejo

do outro, ou pela quantidade de vagas no mercado, esque-
cendo seu verdadeiro propósito. Quanto mais aprofundam
o conhecimento em uma área de que não gostam, mais
infelizes ficam, pois não estão fazendo o que gostam.

Com isso, acabam entrando no “piloto automático” na
hora de trabalhar, cumprindo apenas o necessário, sem um
sentido maior. O trabalho vira apenas um meio de ganhar o
salário no fim do mês. A sobrevivência é o principal foco
desses profissionais.

Para que o trabalho tenha um significado maior, a escolha
de sua carreira deve levar em consideração as habilidades, os
sonhos, aquilo que desperta o brilho nos olhos. Caso contrá-
rio, o cansaço, a falta de energia e a ansiedade tomarão conta
não só do lado profissional, mas da vida como um todo.

Definir o propósito de vida
Levar a vida de forma mais leve e tranquila, definindo

sempre qual o seu propósito na vida e na carreira, é uma
forma de cultivar a “leveza na seriedade”. A leveza deve ser
pautada pelo propósito de cada um. O problema é que al-
guns deixam o propósito de lado e outros nem sequer sabem
identificá-los.

É comum, na área de Tecnologia, os profissionais assumi-
rem o caminho da gestão, enquanto o seu propósito consis-
te em ser um especialista, aprofundando o conhecimento
em tecnologias específicas. Se eles fazem essa escolha erra-
da, passam a trabalhar de maneira mecânica e, então, são
tomados pela ansiedade e pela apatia. Falta-lhes energia para
desenvolver seu time e as entregas não ocorrem. Sem con-
tar que o ambiente de trabalho começa a pesar, e esse é o
momento em que o clima de angústia e incerteza se instala.

Competir de forma destrutiva
Muitas empresas tradicionais ainda atuam com o modelo

de gestão por conflito, considerado o grande responsável
pela causa da apatia e da ansiedade. Nesse modelo, é instiga-
da a competitividade destrutiva entre profissionais e áreas,
como caminho para os resultados acontecerem.

É importante entender que competitividade desenfreada
é diferente de competição. Ao analisarmos o conceito de
competição, percebemos que é simplesmente insustentável
a noção de aniquilar o outro. A palavra competição remete a
algo positivo e construtivo, uma vez que é derivada da pala-
vra latina competere, que significa “empenhar-se junto”.

Infelizmente, porém, não é isso que tem acontecido nas
organizações mais tradicionais, que muitas vezes são con-
troladas por pessoas com perfil de ‘general’, construídas para
o combate, e que operam sob o lema da competitividade. O
custo para trazer resultados e lucros é a destruição das pesso-
as no meio do caminho.

De acordo com a especialista, a realidade tem mostrado
que esse tipo de gestão não funciona mais, porque os profis-
sionais estão mudando e buscam por mais qualidade de vida
e leveza na sua vida, embora nem todos os gestores tenham
se dado conta disso.

Acreditar no “eu mando, você obedece”
Apesar de ainda ser predominante em muitas empresas, o

modo de liderança do tipo “comando e controle” está ultra-
passado e não atende à nova realidade do mercado. As pes-
soas mudaram e o ritmo de trabalho também precisa se
modificar, ficar preso ao modo antigo resulta em fracasso.

Não se pode mais gritar com as pessoas ou ordenar que elas
sejam de um jeito ou de outro. A motivação para a mudança
e o desenvolvimento de novas habilidades têm de vir de den-
tro. Para isso, a liderança precisa mudar o estilo de comando
e controle para uma liderança servidora, que inspira.

A mudança está dentro de cada um
Muitas pessoas se queixam, mas não fazem nada para

mudar a situação. Claro que nem tudo depende de nós, mas
é preciso compreender também que há sempre um passo
que podemos dar, nem que seja, em última instância, mu-
dar de empresa.

É possível mudar a nossa mentalidade e conquistar o que
desejamos, melhorando os resultados na empresa, aumen-
tando a produtividade e a felicidade profissional. Profissio-
nais satisfeitos e bem-resolvidos não são ansiosos.

* Susanne Anjos Andrade é autora de”O Poder da Simpli-
cidade no Mundo Ágil”, recém-lançado pela Ed. Gente, e “O

Segredo do Sucesso é Ser Humano”. É coach, palestrante e
professora de cursos de MBA da Faculdade de Informática e
Administração Paulista (Fiap) em disciplinas sobre carreira,

coaching e liderança. Também é sócia-diretora da A&B
Consultoria e Desenvolvimento Humano, empresa que criou

o “Modelo Ágil Comportamental”

A Randstad, empresa holandesa e líder
global em soluções de Recursos Huma-
nos, tem 756 vagas abertas para a tempo-
rada de final de ano de 2018 no Rio de
Janeiro, principalmente para empresas de
varejo. Entre as marcas contratantes estão
Cacau Show, Mac, Amaro etc.

Com a maior parte das vagas foca-
das em varejo e lojas físicas, as posi-
ções pedem profissionais com habili-
dade para comunicação, pois normal-
mente é necessário lidar com o públi-
co, além de flexibilidade de horário
para atender ao funcionamento do
varejo. A maior parte das vagas exige
apenas ensino médio completo.

Em média, os contratos variam de
14 a 45 dias, com salários em torno
de R$ 1.400,00, benefícios e, depen-
dendo da posição, comissão. O pra-
zo para inscrição depende da empre-
sa contratante e do estágio do proces-
so seletivo.

O processo é composto por análise
curricular, entrevistas por telefone e
presencial e dinâmica de grupo para
alguns casos. Os contratados atuarão
em diferentes locais do Rio, como Fre-
guesia, Nova Iguaçu, Duque de Ca-
xias, Tijuca, Belford Roxo, Centro, Bar-
ra da Tijuca etc.

A jornada e a escala de trabalho va-

Rio de Janeiro tem 756 vagas
temporárias para este final de ano
Randstad, empresa de soluções em RH, está selecionando
para diversas marcas. Entre elas, estão Cacau Show, Mac e Amaro

riam de acordo com a empresa con-
tratante e com o segmento de atua-
ção. No entanto, no geral, a média
das jornadas é de 6 a 8 horas por dia.
Os salários também variam de acor-
do com a empresa. Por isso, detalhes
referentes à remuneração são infor-
mados no momento da entrevista.

Como Fazer
Para se candidatar, basta acessar o

site especial de temporários da Rands-
tad, <http://temporarios. randstad.
com.br/>.

Eleva Educação contrata para
diferentes posições, inclusive estágio

Eleva Educação, holding de
educação básica, recruta pro-
fissionais para variados car-
gos. Há vagas para coorde-
nador de comunicação, as-
sistente de telemarketing, as-
sistente de cobrança, assisten-
te contábil, revisor de Inglês
e Português, analista de Gente
e Gestão, assistente comerci-
al, assistente de armazém,
consultor pedagógico/psicó-
logo, auxiliar de almoxari-
fado, desenvolvedor net, ana-
lista de logística e analista fi-
nanceiro.

As oportunidades são para os níveis médio e superior.
Maior parte das vagas ofertadas é para atuar no bairro de Botafogo

Ainda há oportunidade de
estágio em Marketing.

Os requisitos variam de
acordo com a função, mas a
maioria dos cargos exige
ensino superior completo ou
cursando em Administração,
Marketing, Comunicação,
Engenharia de Produção,
Psicologia, Recursos Huma-
nos, Economia etc.

Em alguns casos, ter expe-
riência na área desejada é fun-
damental, em outros, apenas
desejável.

Os processos seletivos são

Como Fazer
Os interessados devem se inscrever pelo site

Vagas.com <https://www.vagas.com.br/>.

compostos de análise curri-
cular, entrevista com RH, apli-
cação de cases ou provas e
entrevista com o gestor. A
maior parte das vagas é para
atuação em Botafogo, mas
também há oportunidades na
Pavuna e na Tijuca.

Os salários e horários de
trabalho também variam de

acordo com a função.
O Eleva Educação nasceu

da vontade de conectar as cul-
turas de resultado e aprendi-
zagem, transformando vidas
por todo o País. Atualmen-
te, a estrutura conta com re-
des de escolas próprias e uma
plataforma de ensino que
atende às escolas parceiras.

w
w

w
.facebook.com

/pg/viacaoveracruzoficial/photos

Auto Viação Vera Cruz contrata
70 profissionais com ensino fundamental

A Auto Viação Vera Cruz,
empresa de ônibus localizada
em Belford Roxo, está com pro-
cesso seletivo aberto para a con-
tratação de 40 motoristas pro-
fissionais e 30 cobradores com
CNH na categoria "D". Para
se candidatar, os interessados
devem ter ensino fundamen-
tal completo e experiência com-
provada em carteira.

Os novos colaboradores co-
meçarão as atividades em até
20 dias após realização da ins-
crição, dos testes e exames ad-
missionais. A efetivação ocor-
rerá depois dos primeiros 90
dias de experiência de acordo

São 40 vagas para motorista e 30 para cobrador.
A empresa possui plano de cargos. Possibilidade de crescimento

com desempenho.
O processo seletivo é com-

posto por avaliação prática
(quando necessário), avalia-
ção de perfil profissional e
exame médico. Os contrata-
dos ainda serão submetidos a
treinamento de ambientação.
A empresa busca profissionais
que estejam comprometidos
a realizar as tarefas destinadas,
que saibam trabalhar em equi-
pe, respeitem as normas e re-
gulamentos internos e sejam
proativos.

A jornada de trabalho pode
sofrer variação de acordo com
a função pretendida, mas, ge-

Os novos
contratados
começarão as
atividades em
até 20 dias
após a aprovação

Como Fazer
Os interessados podem enviar currículo para o e-

mail <rh@autoviacoveracruz.com.br> ou comparecer
na sede da empresa, localizada na Estrada Retiro da
Imprensa, nº 2.325 - Heliópolis - Belford Roxo, de se-
gunda a quinta-feira, das 7 às 10 horas. É imprescindí-
vel levar documento de identidade, CPF, título de elei-
tor, comprovante de residência, carteira de trabalho e
caneta.

ralmente, são de 42 horas se-
manais, com uma folga sema-
nal. Os salários não são di-
vulgados, mas a empresa in-
forma que a remuneração para
os cargos disponíveis é defini-
da por convenção coletiva.

A Auto Viação Vera Cruz
possui plano de cargos e salá-
rios e mantém programa de
treinamento para qualificação
de seus colaboradores a partir
de parcerias com Sest/Senat-
Mercedes Benz-Senai.
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Inclusão nos estágios
*Por Livia Marques

Quando falamos de inclu-
são, estamos falando de todos,
correto? De acordo com o
censo mais recente do IBGE,
existem mais de 45 milhões
de pessoas com deficiência
no Brasil. Desse total, aproxi-
madamente um quarto está
apto para ingressar no mer-
cado de trabalho. Infelizmen-
te, no entanto, as vagas são
muito poucas, e esses profis-
sionais não encontram espa-
ço para desenvolver suas habilidades e talento.

Se, por exemplo, quem busca oportunidade for um jo-
vem à procura de estágio, a Lei do Estágio prevê que 10% dos
contratados de uma empresa sejam portadores de deficiên-
cia física.

No caso de estagiários, gosto muito de fazer uma obser-
vação. Temos empresas que apenas pensam em ter estagiári-
os que não acarretem demandas para eles, que não exijam
nenhum esforço para adequar ou ensinar a este estagiário.
Diante disso, penso que esta questão deve ser reflexiva em
relação à inclusão no mercado de trabalho quando pensa-
mos em estagiários.

Os estagiários estão no início da vida no mercado de
trabalho. A empresa deve acompanhá-lo da melhor forma
possível e assumir o papel de desenvolver esse talento.

Porém, há grandes jovens que estão chegando ao merca-
do. Em alguns casos, são cadeirantes ou possuem algum tipo
de necessidade especial. Eles são muito capazes de desen-
volver um ótimo trabalho. No entanto, encontrar oportuni-
dades é um desafio.

Quando falamos de PcD (pessoa com deficiência) é de
extrema importância que a empresa ofereça estrutura física,
além de colaboradores e gestores que saibam respeitar e tra-
balhar com eles. Em muitos casos, são vistos como incapa-
zes. Mas, não! Cada um tem sua força e sua capacidade. A
inclusão é uma forma de diversificar os colaboradores da
empresa e contribuir para o crescimento e reconhecimento
como empresa cidadã.

Outra situação são os jovens negros, que hoje chegam
cada vez mais às universidades. Eles são capazes de ter um
ótimo desempenho, desmistificando o que histórica e soci-
almente é dito e visto. Como Viola Davis sempre diz, “é
necessário dar oportunidades”.

Acrescento, ainda, que é necessário termos estruturas
básicas para que o indivíduo possa se desenvolver. Precisa-
mos conversar sobre nossos jovens que desejam entrar no
mercado de trabalho e não possuem oportunidades, seja
pela estrutura de mobilidade, pela estrutura social, pelo pre-
conceito das empresas ou pela questão de as empresas acha-
rem que não possuem tempo para lapidar esses talentos.

A inclusão é algo debatido há muito tempo, mas
que, em muitos casos, é feito apenas para atender à
cota que a lei impõe. Isso faz com que algumas empre-
sas não olhem para o “além da inclusão”. A partir do
momento em que este trabalho começar por nossos
jovens, nossos futuros colaboradores estarão muito
mais conscientes do processo de inclusão, seja ele qual
for, na esfera que for.

* Livia Marques é psicóloga, coach, psicóloga organizacional
e clínica, com foco em Terapia Cognitiva Comportamental. For-
mada no Centro Universitário Celso Lisboa, a profissional Livia
Marques tem experiência nas áreas hospitalar, escolar, organiza-
cional e clínica. Atua como palestrante, consultora e professora
em cursos na Empresa Psigente, onde é sócia-diretora.

Novas oportunidades para PcD:
caixa, operador de vendas e auxiliar

A Talento Incluir, empre-
sa de recrutamento e seleção,
abriu, em parceria com di-
ferentes organizações, pro-
cessos seletivos exclusivos
para pessoas com deficiên-
cia. Há vagas para caixa de
loja, operador de vendas
(bilheteria) e auxiliar de aten-
dimento. O prazo de inscri-
ção varia de acordo com o
contratante. O mais curto se
encerra no dia 13 de dezem-
bro, o mais longo, no dia 3

As vagas são para profissionais com escoradidade
de nível médio e as inscrições têm datas diversas. Até R$ 1.500 mensais

Polishop contrata novos
estoquistas. Vagas para PcDs

A empresa varejista Polishop
disponibilizou oportunidades
de estoquista para PcD, ofere-
cido para candidatos que te-
nham ensino médio. Estas
oportunidades estão disponí-
veis até o dia 10 de janeiro.

As etapas do processo sele-
tivo são análise curricular, en-
trevista na loja e entrevista
com o RH. Os novos colabo-
radores trabalharão em esca-
la 6x1, com jornada de traba-
lho das 10 às 18 horas, ou das
14 às 22 horas.

O cargo disponível é de es-
toquista, que é responsável pe-
las condições gerais de funci-
onamento das áreas de guar-
da de itens, estoque e almoxa-

rifado, no que diz respeito à or-
ganização, identificação e dis-
ponibilidade de itens a serem
comercializados, registrando,
separando, organizando e
identificando todas as merca-
dorias em estoque da loja.

Além de remuneração a com-
binar, a Polishop oferece assis-
tências médica e odontológica,
seguro de vida, vale-transpor-
te, vale-refeição e gympass.

Contratados atuarão em shoppings do Rio.
É preciso nível médio. Inscrições estão abertas

Como Fazer
Os interessados devem

enviar seus currículos para
<diversidade@polishop.com.br>,
com o título da vaga.

de janeiro.
As oportunidades são para

profissionais com ensino mé-
dio completo que tenham fa-
cilidade para lidar com o pú-
blico. Além da escolaridade,
há alguns requisitos específi-
cos para cada função. Para
posição de caixa, é exigido que
o candidato tenha experiên-
cia com atendimento e conhe-
cimento básico do Pacote Offi-
ce. Para cargo de operador
de vendas, o candidato deve

ter disponibilidade para tra-
balhar aos finais de semana.

Os novos colaboradores
atuarão na Rodoviária Novo
Rio, em Santo Cristo (ope-
rador de vendas), no Barra
Shopping, localizado na
Barra da Tijuca (caixa) ou
em Niterói (auxiliar de aten-
dimento).

Assim como os salários,
que variam de R$ 1.193,36
a R$ 1.500,00, os benefíci-
os e a jornada de trabalho

dependem da empresa con-
tratante e da posição dese-
jada. No entanto, todas as
empresas oferecem vale-
transporte, vale-refeição e as-
sistência médica.

Como Fazer
Os interessados devem

se inscrever por meio do
site <https: //site.
vagas.com.br/PagVaga
EmprDeLista.asp>.

Os desafios dos profissionais
com deficiência no mundo do trabalho

No dia 3 de dezembro, foi
comemorado o Dia Interna-
cional da Pessoa com Defici-
ência. A data, criada pela
Organização das Nações Uni-
das (ONU), em 1992, busca
conscientizar a sociedade para
a igualdade de oportunidades
a todos os cidadãos. Nessa
busca, conseguir uma vaga de
estágio e aprendizagem é um
importante passo para uma
maior inclusão no mundo do
trabalho.

"Ter oportunidades para
iniciar sua jornada profissi-
onal é um grande desafio para
pessoas com deficiência.
Muitas empresas ainda não
têm programas destinados a
essa parcela da população que
cada vez mais reivindica esse
espaço", comenta Luiz Gus-
tavo Coppola, superinten-
dente nacional de Atendimen-
to do Centro de Integração
Empresa-Escola (CIEE).

De acordo com a edição
mais recente no censo do

A Lei de Cotas para as pessoas com definciência
ajuda na inclusão, mas encontrar oportunidades ainda é um desafio

IBGE, há mais de 45 milhões
de pessoas com deficiência
no Brasil. Deste total, apro-
ximadamente um quarto está
apto para ingressar no mun-
do do trabalho. Por isso, a
entidade criou, em 1999, o
'Inclui CIEE', voltado a aten-
der esse grande número de
profissionais.

"Desde a criação do 'Inclui
CIEE', mais de 40 mil jovens
já tiveram contato com opor-
tunidades de estágio e apren-
dizagem. São passos impor-
tantes, mas ainda há muito a
ser feito. A inclusão vai mui-
to além da contratação de uma
pessoa com deficiência", com-
pleta Coppola.

LEGISLAÇÃO

O 'Inclui CIEE', agindo
como uma consultoria, tam-
bém ajuda empresas a cum-
prir a Lei nº 8213/91, mais
conhecida como lei de cotas
para pessoas com deficiên-
cia. Por meio dela, foi defi-
nida a obrigatoriedade de
empresas com mais de 100
colaboradores contratarem
profissionais com deficiência,
obedecendo ao percentual
que varia de 2 a 5% de acor-
do com o número de cola-
boradores.

"Cumprir a cota é o primeiro
de muitos passos. Empresas
mais engajadas com a diver-
sidade já entendem a inclu-
são como forma de diversifi-
car seu quadro de colabora-
dores, dando ferramentas e
capacitação para que eles
façam parte ativamente do
mundo corporativo", expli-
ca Lilene Ruy, supervisora de
Inclusão Social do CIEE.

Cumprir a cota definida pela lei é o primeiro de muitos passos

D
ivulgação
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Reforma Trabalhista: 50% dos
pequenos e médios empresários
consideram mudanças positivas

Pesquisa conduzida pela
Sage, sobre a reforma traba-
lhista, revela que 50% dos
pequenos e médios empreen-
dedores consideram positivos
os impactos da nova legisla-
ção brasileira no que se refere
às relações de trabalho.

Trinta e cinco por cento
dos respondentes, contudo,
a consideram indiferente, en-
quanto 11% afirmaram ser
desfavorável.

Segundo a gerente de con-
teúdo legal e regulatório da
Sage Brasil, Milena Santos, "a
reforma veio com o intuito de
melhorar a dinâmica das re-
lações de trabalho, mas qual-
quer mudança exige tempo de
adaptação. Por isso, conside-
ramos que estamos num pro-
cesso onde evoluiremos com
o passar dos anos".

A Sage, multinacional bri-
tânica líder em softwares de
gestão na nuvem, ouviu mais
de mil empreendedores, entre
empresas e escritórios de con-
tabilidade. Cinquenta e cinco
por cento deles afirmaram já
terem adotado as novas regras,
ante 35% que usaram parci-
almente e 9% que ainda não
utilizaram.

Quando questionados se a
reforma estimula a formaliza-
ção do mercado de trabalho
no País, 40% dos responden-
tes julgaram que sim, já 30%
afirmaram que parcialmente,
enquanto 28% disseram que
não. Além disso, 43% dos
entrevistados se sentem mais
seguros com as novas regras.
Quase o mesmo percentual,
entretanto, 41%, afirmaram
que não, enquanto 16% se
disse indiferente.

Mesmo após um ano de vi-
gência, vários pontos das no-
vas regras trabalhistas ainda
geram dúvidas entre os donos
de pequenos e médios negóci-
os. Quase a metade dos res-
pondentes (45%) alegaram
não ter certeza sobre a dife-
rença entre o trabalho inter-
mitente e a atividade autôno-
ma, 39% declaram terem dú-
vidas sobre a negociação in-
dividual com novos emprega-
dos e outros 32% não estão
seguros em relação aos acor-
dos e planos de demissão vo-
luntária.

Com 53 artigos alterados,
sete revogados totalmente
(além de vários revogados
parcialmente) e 43 criados, a
reforma trabalhista modificou
cerca de 10% da legislação
vigente até o final de 2017 -
que desde a sua criação, em
1943, já sofreu uma série de
adaptações.

A consulta, realizada pela Sage, também mostra que
43% da classe se sente mais segura com as novas regras

D
ivulgação

Trabalho temporário ou intermitente:
vantagens para empresas e funcionários

Em outubro passado, o Ins-
tituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) divulgou
que a taxa de desemprego no
Brasil teve a sétima queda
mensal seguida. No acumu-
lado do último trimestre hou-
ve uma redução de 11,7%. Mas
ainda estamos longe de poder
comemorar. OPaís apresenta
o triste índice de 12,4 milhões
de brasileiros desempregados.

A Reforma Trabalhista que
entrou em vigor há um ano,
apresenta novidades na forma
de contratação que visam a es-
timular a geração de emprego.
As principais mudanças ocor-
reram na contratação do tra-
balho temporário e na criação
do trabalho intermitente.

O QUE É O TRABALHO
TEMPORÁRIO

O trabalho temporário já
existia no ordenamento jurí-
dico brasileiro por intermédio
da Lei 6.019/74, que sofreu
alterações com a Reforma Tra-
balhista estabelecida pela lei
13.429/17, que possui cará-
ter determinado.

No trabalho temporário, a
contratação não é direta (em-
pregado x empresa), mas sim
de forma indireta, por inter-
médio de uma empresa espe-
cializada para este fim (em-
pregado x empresa de traba-
lho temporário x tomador de
serviço).

"Esta modalidade se confi-
gura quando a empresa preci-
sa de mão de obra para cobrir
uma demanda excepcional
(aumento de produção) ou
um funcionário que saiu de
férias ou afastamento etc. O
contrato de trabalho tempo-
rário é mais vantajoso quan-
do o empregador precisa subs-
tituir um profissional por um
tempo determinado, e que

O que pode e o que não pode em cada tipo de
modalidade e como optar entre elas em virtude de cada situação

retornará em breve", esclarece
a advogada especialista em
Relações Trabalhistas, Ana Pau-
la Smidt Lima.

O contrato poderá ser firma-
do pelo período de 180 dias
(antes da lei 13.429/17 o pe-
ríodo máximo era de 90 dias).
E ainda poderá ser prorroga-
do por mais 90 dias, totali-
zando 270 dias.

Ao término da prestação do
serviço, o profissional só po-
derá ser chamado novamente
após 90 dias do encerramen-
to do contrato.

O QUE É O TRABALHO
INTERMITENTE

O trabalho intermitente não
existia no ordenamento jurí-
dico brasileiro, sendo uma no-
vidade trazida pela lei 13.467/
17 (Reforma Trabalhista).

Embora seja um trabalho com
caráter indeterminado, possui
algumas peculiaridades que
podem beneficiar tanto o em-
pregado quanto o empregador.
Isto porque, muito embora haja
o registro na Carteira de Traba-
lho do funcionário, o mesmo
não trabalha todos os dias, mas,
sim, de acordo com a necessi-
dade da empresa.

No caso desta modalidade
de contrato de trabalho, deve
haver contrato por escrito, com
a anotação na Carteira de Tra-
balho. Todavia, para que haja
a prestação de serviços, a em-
presa deverá acionar o funci-
onário, com pelo menos 3 dias
de antecedência, por um meio
de contato eficaz (WhatsApp,
e-mail e outros), com a pro-
posta de trabalho referente a
quais dias o serviço será pres-
tado, o que poderá ou não ser
aceito pelo funcionário.

É importante destacar que o
silêncio do funcionário será
interpretado como recusa ao

trabalho, sem quaisquer im-
plicações para qualquer das
partes. A partir do momento
em que houver o aceite, por
parte do empregado, qualquer
uma das partes que descum-
prir o acordado terá que res-
sarcir a outra no percentual
de 50% sobre o que pagaria/
receberia.

Outra peculiaridade é a for-
ma de pagamento pelo traba-
lho realizado, isto porque o
funcionário já receberá todos
os valores pertinentes, inclu-
sive, férias acrescidas de 1/3,
13ª salário e etc, o que faz
com que o empregador tenha
abatido os referidos valores,
quando de uma rescisão con-
tratual ou o fato de que o
empregador não terá qualquer
valor a pagar ao funcionário
quando sair de férias, por exem-
plo.

"A flexibilização quanto ao
período que será trabalhado
pelo funcionário é outra das
diversas vantagens da moda-
lidade, tanto para o emprega-
do, que poderá ter outros con-
tratos em sua CTPS, e ter um
maior leque de trabalhos a
serem realizados, quanto para
o empregador que pagará ao
funcionário quando efetiva-
mente precisar de sua mão de
obra", destaca Tatiana Perez
Fernandes, advogada especi-
alizada em Direito do Traba-
lho e Previdenciário.

Caracteriza-se pelo fato da
subordinação do profissional,
visto que este deverá seguir as
ordens do empregador e po-
derá ser supervisionado, ao
contrário de um autônomo,
por exemplo.

Dessa forma, o funcionário
já conhece a rotina de traba-
lho do empregador e o traba-
lho a ser realizado, o que faci-
lita na execução do mesmo.

Assim sendo, ao que parece

PUC-Rio contrata novos
professores de Engenharia

O Departamento de Engenha-
ria Industrial do Centro Técni-
co-Científico da Pontifícia Uni-
versidade Católica do Rio de Ja-
neiro (CTC/PUC-Rio)está com
processo seletivo aberto para a
contratação de professores para
as áreas de gerência operacional,
pesquisa operacional aplicada ou
ciência de dados. A universida-
de procura profissionais que
possam ter dedicação exclusiva
e tempo integral de 40 horas
semanais para atuarem tanto na
graduação, quanto na pós-gradu-
ação de Engenharia de Produção.

Os candidatos devem possuir
título de doutor, além de forma-
ção em Engenharia de Produção,
seja na graduação, mestrado ou
no doutorado. Serão aceitos, tam-
bém, candidatos de outras áre-
as, mas que tenham cursado dis-
ciplinas correlatas à Engenharia
de Produção. Os interessados
devem ter publicações em peri-

ódicos relevantes e em quanti-
dade compatível com o tempo
de titulação. É importante tam-
bém capacidade para atuar em
projetos multidisciplinares, den-
tro e fora do Departamento de
Engenharia Industrial do CTC/
PUC-Rio.

Após análise dos documentos,
os aprovados serão submetidos
a uma avaliação oral, que acon-
tecerá em 15 ou 22 de maio de
2019. Após cumprimento de to-
das as etapas, os selecionados
iniciarão as atividades, provavel-
mente, a partir de agosto de 2019.

Processo seletivo fica aberto até o dia
10 de março de 2019. É necessário ter doutorado

Como Fazer
As inscrições devem ser

feitas via e-mail, com en-
vio da documentação ne-
cessária para o endereço
flf@puc-rio.br, com o as-
sunto "Processo Seletivo".

Curso de Engenharia da PUC-Rio é um dos mais procurados pelos
estudantes da área

As especialistas elencaram os principais aspectos
que diferenciam as duas formas de contratação:

ESPECIFICAÇÕES TRABALHO TEMPORÁRIO TRABALHO INTERMITENTE 

LEI QUE REGE 
6.019/74 e alterações 
pela 13.429/17 

CLT e alterações pela 13.467/17 

LIMITAÇÃO  
DE PRAZO 

Prazo determinado de até 
180 dias prorrogáveis por 
mais 90 dias, totalizando 
270 dias 

Contrato por prazo indeterminado 

CONTRATAÇÃO 
DIRETA 

Não é possível. O contrato 
deve ser por intermédio de 
empresa de trabalho 
temporário 

Contrato diretamente entre empresa e empregado 

RECONTRATAÇÃO Após 90 dias Após 90 dias, se não houver mudança na modalidade 

FLEXIBILIZAÇÃO  
DE HORARIOS 

NÃO HÁ 
O empregado deverá ser acionado com pelo menos 3 dias de 
antecedência pela empresa. 

PAGAMENTO Mensal 
Variável de acordo com a quantidade de trabalho a ser realizado, 
semanal, quinzenal ou mensal 

PENALIDADE  
POR FALTA 

Desconto do dia não 
trabalhado 

Pagamento de multa de 50% sobre o valor total que receberia ao final 
da prestação do serviço 

SALÁRIO 
Apenas o pagamento 
mensal líquido 

Pagamento do valor do serviço já computados13º, férias + 1/3, 
depósito do FGTS e demais verbas trabalhistas 

SEGURO-
DESEMPREGO 

Terá direito, se preenchido 
o tempo mínimo 
necessário 

Não terá direito ao recebimento do benefício 

Recolhimento  
de INSS 

Recolhimento realizado 
pela empregadora 

Recolhimento é realizado pela empresa, proporcionalmente ao 
trabalhado. Caso, ao final do mês, o funcionário tenha recebido valor 
inferior a um salário mínimo vigente, terá que recolher 8% sobre a 
diferença, pois, caso contrário, o referido mês não entrará na 
computação para a aposentadoria. 

Ana Paula:  No trabalho
temporário,  a contratação
não é direta, mas intermediada

as duas modalidades são van-
tajosas, tanto para o empre-
gado quanto para o emprega-
dor. Entretanto, deverão ser ob-
servadas as reais necessidades
do empregador e/ou empre-
gado para que se possa verifi-
car qual das modalidades será
mais adequada ao trabalho
pretendido.

• Sobre Ana Paula Smidt Lima
Pós-Graduada em Direito e Processo do Trabalho na PUC-SP. Especia-
lista em Direito do Trabalho pela Escola Superior de Advocacia. É sócia
sênior na Custódio Lima Advogados Associados. Possui vasta experi-
ência em Relações Trabalhistas, Sindicais e Gestão de Contencioso.
No âmbito da Gestão de Contencioso, assessora as empresas na cria-
ção de planos de participação nos resultados, bonificação, stock opti-
on, estruturação de benefícios flexíveis, remuneração variável e de
executivos, além de estruturação de contratos de trabalho e de presta-
ção de serviços. Presta consultoria em questões de Segurança e Saú-
de do Trabalho, melhoria das relações sindicais e estratégias de pre-
venção ou redução de passivo trabalhista. Palestrante.

• Sobre Tatiana Perez Fernandes
Pós-Graduada em Direito e Relações do Trabalho na Faculdade de Di-
reito de São Bernardo do Campo. Pós-Graduada em Direito Previdenci-
ário no Damásio Educacional. Possui Curso de Extensão em Aposenta-
doria Especial dos Servidores Públicos. É sócia na Custódio Lima Ad-
vogados Associados. É especializada em Direito do Trabalho e Previ-
denciário. Atua com Gestão de Contencioso em litígios individuais e
coletivos. Tem larga experiência em mediação e conciliação extrajudi-
cial. Presta Assessoria Previdenciária completa, incluindo cálculos
previdenciários, planejamento previdenciário, processos administrati-
vos e judicias em face do INSS. Palestrante de Direito Trabalhista e
Previdenciário.

Tatiana Perez: No trabalho
intermitente, forma de
pagamento é maior novidade

Milena Santos: “Reforma veio
para melhorar, mas mudança
exige tempo para adaptação”
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8 estágio/trainee
Estágios devem ter mais de
80 mil vagas até o mês de março

Os últimos meses deste ano e
o primeiro trimestre de 2019 são
sinônimos de oportunidade de
estágio, isso porque muitos estu-
dantes concluem a graduação, ou
o período de dois anos de con-
trato se encerra, conforme pre-
visto na Lei do Estágio.

Baseado nessa sazonalidade, o
Centro de Integração Empresa-
Escola (CIEE) fez um levanta-
mento e estima que serão aber-
tas mais de 80 mil vagas de está-
gios entre os meses de dezembro
de 2018 e março de 2019.

"As companhias voltaram a
recrutar com o objetivo de pre-
parar a sua estrutura, isso inclui
a capacitação de novos talentos,
para atender o aumento da de-
manda que é esperado nos pró-
ximos meses" explica Marcelo
Gallo, superintendente Nacional
de Operações do CIEE.

De acordo com Luiz Gustavo
Coppola, superintendente naci-
onal de Atendimento do CIEE,
a manutenção do quadro de es-
tagiários dentro de uma empre-
sa é reflexo do amadurecimen-
to do mercado.

"Hoje o empresário sabe que
tanto o estagiário quanto o apren-
diz podem fazer muito mais do
que tarefas triviais. Essa é a opor-
tunidade da empresa treinar um
funcionário sem vícios e prepa-

rar futuros gestores", conta.
O CIEE já havia registrado no

terceiro trimestre de 2018, entre
os meses de julho e setembro,
média de 15,9% de crescimen-
to no número de vagas abertas
em relação ao mesmo período
do ano passado. O índice engloba
tanto vagas de estágio quanto
aprendizagem.

No mesmo período, o núme-
ro de contratos assinados cres-
ceu em média 5,83% e registrou
o melhor trimestre do ano até o
momento, prova de que as em-
presas estão procurando novos
talentos apesar da lenta retoma-
da da economia.

A entidade acumulou, entre
janeiro e outubro desse ano, cres-
cimento de 8,28% no volume de
contratos.

Para o CIEE, empresas já perceberam que é um
bom negócio investir na capacitação de jovens talentos

Como Fazer
Para acessar as vagas de

estágio e aprendiz disponí-
veis no período, os estudan-
tes podem entrar no portal
do CIEE e realizar o cadas-
tro gratuitamente. É impor-
tante destacar que os alunos
já cadastrados devem atua-
lizar as informações no
banco de dados da institui-
ção periodicamente.

Para Luiz Gustavo Coppola,
manutenção de estagiários é
amadurecimento do mercado

Para Maurício Gallo, espera-se
aumento da demanda para os
próximos meses

Foto: Edith Schm
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Comunicação e Administração são as
áreas que mais cresceram para estágio
Em contrapartida, Psicologia e Direito
seguem em queda, de acordo com balanço especializado

consequências da crise, os programas de es-
tágio já deram sinais significativos de me-
lhora. Mesmo diante da recessão econômi-
ca que se instalou pelo País nos últimos anos,
os dados apontam que a oferta de vagas de
estágio subiu e tende a se elevar ainda mais
até o final desse semestre. Segundo Tiago
Mavichian, diretor da recrutadora, a abertu-
ra de novas vagas já superou o número de
postos fechados em decorrência da crise e a
tendência é que o quadro continue favorá-
vel.

“O ano de 2018 começou bem. Nos pri-
meiros seis meses do ano houve um aumento
de 34% na abertura de vagas em relação ao
mesmo período do ano anterior. Para se ter
uma ideia, esse índice representa quase 60%
do volume total oferecido em 2017. E, no
segundo semestre, o histórico regista uma
tendência de crescimento que também é es-
perada para este ano” – afirma o executivo. E,
diante desses dados e projeções animadoras,
é claro que os estudantes não iam ficar de
braços cruzados. De acordo com Mavichian,
em 2017 já houve um recorde no número de
inscrições e, se as previsões se confirmarem,
pode ser que haja um novo recorde ainda esse
ano. “As inscrições do primeiro semestre já
correspondem a 55% do total de estudantes
do ano passado” – explica o diretor.

MAIOR OFERTA

Apesar de figurar no segundo lugar no ba-
lanço médio sobre o crescimento da oferta
de novos postos, o curso de Administração
lidera o ranking quando se trata da soma total
de vagas abertas. De acordo com o balanço
realizado pela recrutadora, esse campo de
atuação representa cerca de 22% do total de
oportunidades de estágio.

Para Rafael Pinheiro, gerente de Recursos
Humanos, a justificativa para esse índice
positivo se deve à amplitude de atuação que
esses profissionais possuem no mercado:
“Pode até parecer clichê, mas as possibilidades
de trabalho na área de Administração são
maiores, é uma grande área que, posterior-
mente, exige uma especialização em algum
nicho. No entanto, a primeiro momento, o
estagiário consegue atuar em diversas fun-
ções relacionadas e ter um panorama do fluxo
de trabalho, além de ter um contato maior
com diferentes setores e ver qual se identifi-
ca mais” – explica o especialista.

COMO SE DESTACAR

Segundo o gerente de RH, o aumento na
oferta de vagas gera, consequentemente, uma
procura acentuada por parte dos estudantes.
Por isso, a dica do especialista, para quem quer
se destacar da grande concorrência, é inves-
tir em qualificação. “Como a experiência
prévia na área é um requisito dispensado para
o desempenho do estágio, são as habilida-
des, as competências e os cursos de especia-
lização que podem fazer toda a diferença
entre dois candidatos da mesma graduação
disputando uma vaga” – explica Pinheiro.

Ainda segundo o especialista, há várias
maneiras de trabalhar o desenvolvimento das
competências individuais para ter aptidão ao
desempenhar determinadas atividades. Por

O cenário econômico desfavorável no
mercado celetista intensificou as buscas dos
estudantes por uma oportunidade de está-
gio. A modalidade, que vem se estabilizan-
do desde o ano passado, já apresenta uma
retomada de vagas significativa e atrai os
jovens à procura de uma colocação para não
ficarem à margem do mercado de trabalho.
Como prova disso, a Companhia de Estági-
os, – consultoria e assessoria especializada
em programas de estágio e trainee – regis-
trou em seu último balanço interno uma
elevação, não só na oferta de vagas, como
também no interesse dos jovens.

Os números indicam as áreas que, mes-
mo em meio aos percalços da economia
brasileira, apresentaram um crescimento na
demanda por estagiários dos últimos anos.
De acordo com especialistas do setor, esse
cenário representa um status de reestabele-
cimento na categoria. Portanto, para os es-
tudantes que estão tentando dar os primei-
ros passos na carreira profissional, o momen-
to se mostra bastante oportuno, e, para aque-
les que buscam acompanhar as tendências
de mercado, é possível visualizar um pano-
rama sobre os setores em alta atualmente.

CARREIRAS PROMISSORAS

Dados da Companhia de Estágios de-
monstram que, comparando o número
médio de vagas de 2018 com os dois últi-
mos anos, o cenário atual se mostrou mui-
to promissor para os estudantes que buscam
uma oportunidade nas áreas da Comunica-
ção. De acordo com os índices, o número
de vagas dobrou nas subáreas dessa moda-
lidade, especialmente nos cursos de Marke-
ting, Jornalismo ePublicidade e Propagan-
da. Mas outra área de Humanas também se
destacou: a Administração. Não é novidade
que esse é um campo popular tanto entre
os estudantes como entre as empresas, mas
a área registrou um crescimento impressi-
onante de 93% no mercado de estágio.

Já as Ciências Exatas também estão bem
representadas. O setor de Tecnologia da
Informação teve crescimento de 77% no
número de vagas de estágio abertas. Com a
modernização dos processos corporativos,
esse profissional vem sendo cada vez mais
requisitado para trabalhar com banco de
dados, desenvolvimento, infraestrutura,
redes, segurança e gestão de recursos, entre
outras funções. E, com o avanço da tecno-
logia, essa demanda tende a crescer ainda
mais. As áreas de Engenharia também tive-
ram bom desempenho.

REGISTRO DE BAIXAS

Por outro lado, alguns campos de atuação
vêm apresentando um declínio constante
no último triênio. No lado das Humanas está
o curso de Psicologia, que registrou uma
queda de 6%. Mas o responsável pelo mai-
or percentual negativo foi o curso de Direi-
to, que apresentou uma redução de cerca de
1/4 do volume de vagas.

EXPECTATIVA ELEVADA

Embora também tenham amargado as

Como Fazer
Todas as informações sobre opor-

tunidades disponíveis e inscrições po-
dem ser encontradas no site <https://
olxbrasil.recruiterbox.com/>.

isso, o conhecimento não precisa vir, neces-
sariamente, por meio de uma função ante-
rior. Se o orçamento estiver mais apertado
é possível apostar, até mesmo, em trabalhos
voluntários ou estágios não remunerados.
Além disso, também há cursos online grá-
tis ou com o valor acessível para incremen-
tar o currículo. Mas, se for possível investir
em uma especialização, Pinheiro indica os
cursos de idiomas, que são um grande dife-
rencial e podem ajudar a enriquecer o por-
tfólio de quem está em busca de uma opor-
tunidade, especialmente se for o primeiro
emprego.

AUMENTANDO AS CHANCES

Mesmo diante da disputa acirrada e da
redução de ofertas em algumas áreas do co-
nhecimento, os programas de estágio ain-
da se mostram mais atrativos para os jovens
em início de carreira. Ao contrário do mer-
cado celetista, que caminha a passos lentos
e ainda não conseguiu se estabilizar, o está-
gio segue apresentando números atrativos
e projeções de crescimento. Portanto, Pi-
nheiro afirma que o momento é oportuno
para diversificar a procura por uma coloca-
ção: “Para isso é possível usar estratégias de
networking e ferramentas que auxiliem na
busca pela vaga, como o uso de diferentes
plataformas especializadas, redes sociais e
recrutadoras. Além de procurar nos variados
nichos possíveis dentro da área de atuação
e, mais uma vez, aumentar a competitividade
apostando em especialização – finaliza o
especialista.

Programas de mentoria nas universidades
conectam aluno ao mercado de trabalho
Projeto Matrix, da UniCarioca, já formou cerca de 30 alunos. Um
dos objetivos é aproximar as empresas para que estas absorvam jovens talentos

nexão entre o aluno e o mercado de trabalho,
aproximando as empresas para que absorvam
talentos e interessados em Tecnologia da In-
formação. Ele é preparado tecnicamente para
pensar, de maneira proativa, na mentoria de
fato. É como se fosse uma maratona do conhe-
cimento tecnológico em quatro meses, uma
imersão em tecnologia voltada ao aprendiza-
do prático e ao mercado de trabalho", diz o ex-
aluno de Ciência da Computação Jonatan Ma-
chado, também mentor do projeto.

CASOS DE SUCESSO

"Sempre há um projeto motivacional para
o aprendizado de novos conhecimentos, téc-
nicas e conteúdos. Já desenvolvemos uma pla-
taforma para avaliar filmes, um agendador de
prova e, agora, estamos produzindo uma pla-
taforma para ensino de idiomas. E ainda temos
diversos casos de sucesso.

O aluno de Análise de Sis-
temas Raphael Machado con-
seguiu uma vaga efetiva na
M4U (empresa do Grupo Ci-
elo), após apresentação de seu
projeto. Ele começou como es-
tagiário e, hoje, está contrata-

Ingressar no mercado de trabalho por meio
de estágio é um dos grandes objetivos da mai-
oria dos universitários. Por causa disso, mui-
tas instituições oferecem programas desenvol-
vidos internamente, por alunos e professores,
que conectam pequenas, médias e grandes
empresas à mão de obra em processo de qua-
lificação.

É o caso da UniCarioca, conceituada, segun-
do o MEC, como o melhor centro universitá-
rio do Rio de Janeiro pelo quinto ano conse-
cutivo. A instituição apresenta dois projetos
de estímulo ao mercado de trabalho: o Uni-
CariocaDev,  grupo formado por alunos e ex-
alunos responsável por diversas atividades,
entre elas, a organização do UniCariocaDev-
Day, evento em que ex-alunos e componen-
tes do Projeto Matrix são convidados a parti-
cipar como palestrantes, trazendo tópicos atu-
ais da área de tecnologia; e o Projeto Matrix,
ambos criados por ex-alunos. Para ingressar
no Projeto Matrix, o estudante passa por ava-
liação via vídeo, produzindo um curta de apre-
sentação, prova de Matemática e Lógica, além
de disponibilizar seu Linkedin atualizado.

"O Projeto Matrix já formou cerca de 30
alunos nas três edições e tem como objetivo
compartilhar conhecimento e facilitar a co-

do. Outro aluno ia abandonar a faculdade e
não o fez justamente por conta do encanta-
mento com o projeto", detalha Jonatan.

Para o mentor, tão importante quanto o
desenvolvimento sóciointelectual e a conexão
dos alunos com mercado de trabalho é perce-
ber que o programa
transbordou a frontei-
ra do Centro Univer-
sitário: "Queremos
atuar em comunida-
des carentes para des-
cobrir talentos. Ain-
da está no plano da
ideia, mas é um de-
sejo para breve",
compartilhou
o mentor.

Para Rafael
Pinheiro,
habilidades,
competências
e cursos de
especialização
fazem a
diferença

Para Tiago
Mavichian, a
tendência é
de aumento
ainda maior

do número de
vagas para

estágio

Jonatan Machado:
“Objetivo é facilitar a
conexão entre o
aluno e o mercado
de trabalho”
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Como se comportar
na festa de final de ano
da sua empresa

Com o final de ano che-
gando, vale muita atenção
ao comportamento nas fes-
tas de confraternização de
empresa. Acontecendo no
ambiente de trabalho ou
não, a relação entre as pes-
soas é profissional. Por isso,
os excessos não fazem parte
dessa relação.

Para alertar os mais desa-
visados, Cristina Telles, pro-
fissional da área de Recur-
sos Humanos, dá algumas
dicas importantes de como
se comportar nessa ocasião.

É preciso não esquecer que a relação
entre as pessoas da empresa é profissional

Para Cristina Telles, “excessos
não podem acontecer”

01 Evite chegar atrasado;

02 Compareça ao evento para registar sua presença. Além de
valorizar o que a empresa oferece aos colaboradores, gera
interação entre as equipes;

03 Parabenize as pessoas responsáveis pela produção do
evento;

04 Não exagere em bebidas alcoólicas e comidas. Seja dis-
creto ao beber e comer;

05 Use roupas discretas;

06 Antecipadamente, verifique se acompanhantes serão per-
mitidos ou não a fim de evitar constrangimentos;

07 Brinque, dance, cante e faça selfies, mas tome cuidado
com palavras desagradáveis, coreografias, poses e legen-
das nas publicações;

08 Não force intimidade com as pessoas;

09 Evite falar sobre trabalho;

10 Se houver amigo oculto, veja a lista de sugestões de
presentes e o valor estipulado. Além disso, na hora de
apresentar o seu amigo oculto, evite comentários que
possam ofender ou gerar um desconforto.

No mais, o momento é de lazer e de partilhar bons sentimen-
tos. Faça conexões com diversas áreas da empresa e
entre no clima de mais um ano de realização e de um novo
ano de muitos desafios e conquistas! Tim-tim!
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A Reforma Trabalhista
e a terceirização:
um ano depois

QUEM FOI O MAIOR BENEFICIADO COM O
AUMENTO DA TERCEIRIZAÇÃO, O EMPRE-
GADO OU O EMPREGADOR?
Pelo que tenho observado, por meio de
relatos dos profissionais que procuram
o espaço compartilhado para a execu-
ção das atividades, ambos os lados fo-
ram beneficiados. O empregador tem
uma visão de que pode economizar na
contratação e desburocratização de
contratação de serviços e/ou mão de
obra qualificada. E o contratado adqui-
riu mais liberdade, como horários fle-
xíveis, autonomia na execução das ta-
refas, poder de negociação relaciona-
da à mão de obra, lucros etc.
Sem dúvida alguma, este ganho con-
tribuiu para o aumento de profissionais
que trabalham por conta própria, o que
pode se tornar a terceirização, sim,
cada vez mais forte.

QUAIS SETORES FORAM MAIS AFETADOS
PELA REFORMA TRABALHISTA?
É difícil afirmar que houve setores afe-
tados pela reforma trabalhista. Acho
que o mais coerente, talvez, seria di-
zer que houve setores mais favorecidos
e menos favorecidos. Por exemplo, os
profissionais de enfermagem, median-
te a alteração da jornada e sua regula-
mentação, perderam benefícios como
o adicional noturno. Já garçons e co-
zinheiros, agora, possuem regulação
quando trabalham aos finais de sema-
na, como trabalho parcial. Um outro
setor impactado foi o de operários de
indústria, onde não se torna mais obri-
gatória a contribuição sindical, o que
já não garante também benefícios as-
segurados pelo sindicato. Dentro des-
te viés, observamos que a atualização
da CLT teve um direcionamento para
tornar a lei mais responsiva ao merca-

reforma trabalhista completou um ano em novembro. E desde
a sua aprovação tem sido cada vez mais comum, tanto na
iniciativa pública, quanto na iniciativa privada, empresas
contratarem mão de obra terceirizada para realizarem ativida-
des diversas.
Ao que tudo indica, este novo modelo confecciona, também,

um novo formato de profissional, com mente jovem e espírito empre-
endedor, já que a modalidade tem trazido mais conforto e liberdade
para ambas as partes: contratante e contratado, sem perder a segurança
na relação trabalhista.
Além disso, a facilidade de comunicação que a internet vem proporcio-
nando, aliada à crise em que o Brasil acabou mergulhando, despertou
nos profissionais, sobretudo nos que estão chegando agora, novos
horizontes para impulsionamento de crescimento na carreira.
Atento a essa mobilização do mercado de trabalho, o Jornal Empregos
& Estágios entrevistou Eduardo Malfertheiner, consultor técnico líder
da Apple do Brasil e fundador do espaço compartilhado - Trabalhe
Aqui, para contar sobre as experiências observadas na prática, já que,
no ano passado, a procura para trabalhar no espaço compartilhado
cresceu muito. Eduardo também atuou em outras grandes empresas
como consultor de comunicação e tecnologia, no BNDES, Marinha do
Brasil e Embratel, entre outros. Leia a entrevista.

do atual, se ajustando melhor aos con-
tratos regidos. E isso, de certa forma,
acabou tirando todos da “zona de con-
forto” – tanto empregadores quanto
empregados.

QUAL O GRANDE DIFERENCIAL QUE A TER-
CEIRIZAÇÃO TRAZ PARA AS EMPRESAS?
A rapidez na contratação de um pro-
fissional e seus serviços. É possível criar
processos mais justos. Exemplo: um
profissional apenas demonstra um por-
tfólio, um histórico de trabalhos e ações
que realizou em outro cliente ou em-
pregador e já pode atuar sobre um novo
contrato ou atendimento. Um grande
diferencial, também, é a abertura de
mercados, pois isso faz com que eles
cheguem a qualquer cliente, benefici-
ando os que oferecem um trabalho de
qualidade. Além disso, o MEI (micro-
empreendedor individual), cadastro
criado para que os trabalhadores infor-
mais estejam dentro da legalidade, po-
derá agregar experiência para encarar
a concorrência e, assim, aumentar o
seu faturamento. Mas é preciso refor-
çar que há, ainda, muita falta de infor-
mação sobre o assunto, pois existem
algumas polêmicas acerca da contra-
tação de MEIs como terceirizados. Por
isso, é importante ficar sempre atento
ao que a lei estabelece.

O QUE É RECOMENDÁVEL PARA O TRABA-
LHADOR, TENDO EM VISTA AS MUDANÇAS
QUE A REFORMA TROUXE?
O importante é ter modelos de contra-
tos para a realização de seus trabalhos.
Se possível busque ajuda de um advo-
gado ou escritórios de advocacia foca-
dos nesta nova modalidade para Micro-
empreendedores Individuais (MEI),
Startups e Pequenas Empresas, tornan-

do um começo menos doloroso para
os novos prestadores de serviços.

O VÍNCULO EMPREGATÍCIO SE APROXIMOU
MAIS DOS MOLDES DOS EMPREGOS TEM-
PORÁRIOS?
Acredito que não. Ao contrário, eles se
diferem. O emprego temporário figu-
rava em uma modalidade empregatí-
cia da qual o empregador rezava um
contrato com o empregado de forma
30-90 dias, com uma promessa ou não
de efetivação da empresa. O vínculo em-
pregatício da terceirização profissional,
pode rezar contratos entre pessoas ju-
rídicas com maior prazo, que pode va-
riar de 6, 12, 24 meses na prestação de
serviços e negociar horários, benefícios
e até mesmo da rescisão destes contra-
tos. É possível, inclusive, mesmo depois
de o profissional organizar seu tempo,
atender, no mesmo segmento, até di-
versas empresas e ter diversos contra-
tos, aumentando sua renda e seu esforço
em obter trabalhos. E é isso que tem
impulsionado o aumento pela procu-
ra por espaços compartilhados para tra-
balharem, já que a modalidade, além
de tudo, é bastante econômica para o
profissional.

A REVOGAÇÃO DE CERTOS DIREITOS ATIN-
GIU CONTRATOS QUE JÁ ESTAVAM EM VI-
GOR, VIA REGIME CLT?
Sim, pois a lei defende direitos prati-
camente similares ao regime CLT, ex-
cluindo benefícios, inclusive, por
exemplo, os relacionados à saúde.
Contratos atuais precisam ser audita-
dos para que não haja oportunidades

não cobertas em uma troca de regime
trabalhista, ou, principalmente, para
o caso desta transição de que algumas
empresas adotam, de demitir e contra-
tar ex-funcionário. Inclusive, desde que
seja firmado um contrato por escrito,
agora será possível remunerar colabo-
radores pelo tempo efetivo trabalhado.
Antes da alteração da lei, era preciso
respeitar limitações como piso salari-
al e salário-mínimo. Essa mudança
facilita a contratação de serviços neces-
sários, mas com baixa demanda, por
exemplo. Outro impacto que fere con-
tratos, por exemplo, é de que antes das
mudanças da CLT, o trabalhador pode-
ria requerer o tempo de transporte
entre sua moradia e o emprego como
tempo de trabalho, caso essa travessia
fosse feita por meio de transporte al-
ternativo fornecido pela empresa. Ago-
ra, após as modificações na lei, apenas
é contado como tempo de trabalho
aquele em que o funcionário está à
disposição do patrão, logo, o transporte
não é contabilizado (exceto se fizer par-
te da função exercida pelo colaborador).

COMO FUNCIONA A DEMISSÃO POR CO-
MUM ACORDO?
Isso deve ser respeitado, de verdade!
Aqui, no espaço compartilhado para
profissionais que realizam suas respec-
tivas atividades, presenciamos muitos
profissionais que foram contratados por
seus empregadores. Tenho quase cer-
teza de que não zelaram pelo tempo
que é descrito em lei para a recontra-
tação deste profissional. O que acon-
teceu é que o empregador demitiu o

profissional e o contratou novamen-
te, só que, agora, como Pessoa Jurídica
- MEI, utilizando argumento que ago-
ra aquele profissional é um cliente da
empresa, sendo que, na prática, não é
bem assim que ocorre, pois tem em-
pregador que negocia horários de aten-
dimento com o profissional que não
sobraria espaço para atender outro cli-
ente, sequer. De acordo com alguns es-
pecialistas, a terceirização não é livre
passagem para qualquer modalidade de
contratação, pois a lei estabeleceu
maneiras de proteger os trabalhadores,
como impedir que a empresa demita
o empregado efetivo para recontratá-
lo como terceirizado. Assim, a empresa
não poderá contratar como prestador
de serviço uma companhia que tenha
como sócio ou empregado uma pessoa
que tenha sido seu funcionário nos
últimos 18 meses. Toda esta preocupa-
ção é uma forma de assegurar que as
empresas não forcem funcionários a
se tornarem pessoas jurídicas para
contratá-los abonando as obrigações
trabalhistas. Inclusive, o funcionário
terceirizado de tempo integral, deve ter
as mesmas condições de trabalho dos
empregados efetivos como: transpor-
te, alimentação, capacitação e seguran-
ça. Esta regra de benefícios não cobre
plano de saúde ou vale-refeição que po-
dem ser negociados entre a relação de
trabalho. Praticamente, a lei garantiu
a faixa salarial e benefícios e assegura
que funcionários terceirizados tenham
os mesmos direitos de quem trabalha
em regime CLT.

DEPOIS DE MAIS DE UM ANO, A REFOR-
MA TRABALHISTA CONSEGUIU ESTIMULAR
O EMPREENDEDORISMO?
Muito! Devido à capacidade de reali-
zação e coragem empresarial para mui-
tos profissionais. Esta sensação de li-
berdade, pode até trazer, ao mesmo
tempo, um pouco de receio, pois nem
toda pessoa tem habilidades para todo
o processo de criação de um negócio,
mas tem impulsionado a esta geração
a saírem de sua “zona de conforto”.
Tantos universitários que estão chegan-
do no mercado agora, os recém-forma-
dos, quanto profissionais experientes.
A facilidade da informação, instituições
de amparo ao empreendedor, empre-
sas focados no atendimento desta nova
modalidade, espaços compartilhados
para trabalharem e racharem despesas
– os chamados Escritórios Coworking,
fazem com que muitos exponham sua
criatividade e criem serviços e soluções
para muitas empresas. Outro fato mui-
to importante é que o maior número
de profissionais, agora como Pessoa
Jurídica, é de profissionais experientes,
que atuaram em muitas empresas ou
somam experiência de longos anos,
desejando ter mais liberdade e flexibi-
lidade em sua vida laboral. Perceben-
do este cenário, é que resolvemos am-
parar estes profissionais com seu “Pri-
meiro Escritório” ou para ele continuar
com seu negócio, pois antes ele ficava
estabelecido no endereço do emprega-
dor. Outro ponto muito importante,
com as novas disposições da legislação
trabalhista, é a modalidade de traba-
lho em casa, chamada de home-offi-
ce, foi regularizada e, agora, não tem
lei própria. Apesar de já ser muito co-
mum no Brasil e onde surgiu o segui-
mento de coworking e escritório com-
partilhado, dando mais estrutura do que
ter escritório em casa.

COMO FICOU A SUBORDINAÇÃO DO CON-
TRATADO COM O CONTRATANTE?
Da mesma forma na questão da respon-
sabilidade de honrar o contrato, mas
com menos regimentos em tese. Com
a terceirização, ainda se precisa entre-
gar o trabalho encomendado, mas você
flexibiliza sua fidelidade, pois pode-se
organizar horários para atender deter-
minados clientes, inclusive diminuin-
do o ócio laboral que acontece em al-
gumas empresas. Uma percepção que
tive, é de que, por exemplo, um profis-
sional antes empregado, trabalhava 8
horas por dia e dentre suas obrigações
diárias, ele tinha de 1-2 horas de espa-
ço de almoço e descanso. Agora, com
a terceirização, se um profissional aten-
der um cliente na parte da manhã, ele
almoça saudavelmente em um horá-
rio de seu agrado e “engata” a parte da
tarde em outro cliente e alguns, após
ao jantar, um terceiro turno. Vai do
quanto cada um suporta e se otimiza
mediante seus contratos.

COMO OS TRABALHADORES MAIS ANTI-
GOS, ACOSTUMADOS AO REGIME CLT,
PODEM SE ADAPTAR AO NOVO MODELO?
A primeira iniciativa é buscar infor-
mação sobre o amparo trabalhista que
esta modalidade tem, como, por exem-
plo, um contrato de terceirização que
pode ter, na prática, descontos diári-
os em caso de faltas, sem necessidade
de apresentação de justificativa ou
mesmo que ela seja apresentada. Já o
regime CLT costuma aceitar justifica-
tivas para o absenteísmo e negociar
maneiras de autuar de forma mais
compensatória ou amena. É muito
relativo, mas, de fato, aprender a atu-
ar sobre um novo regime mais “livre”
aumenta a importância de ler sobre,
ter referências, ver quais segmentos
profissionais são comportados por este
novo regime trabalhista e fazer o que
no fundo todos nós fazemos: ver o que
é melhor para convivermos com a vida
laboral e a vida pessoal. No fundo, no
fundo, se busca qualidade de vida, es-
tar perto da família e ter sucesso pro-
fissional, seja qual for o regime esco-
lhido para executar o que sabe fazer
de melhor.

A
Para Eduardo
Malfertheiner,
patroês e empregados
foram beneficiados
com a reforma


