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Rede D’Or inscreve para 100 vagas de estágio
Estudantes terão até o próximo dia 31 de outubro para fazer a inscrição. Candidatos vão passar por uma prova no dia 4 de novembro.
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CULTURA INGLESA:
INSCRIÇÕES ABERTAS

PARA PROFESSOR
Tradicional curso de idiomas está com inscrições abertas para professor de Inglês. Candidatos precisam ter
curso superior completo e vivência em sala de aula em todas as faixas etárias. Prazo vai até 5 de novembro.
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portadores
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Franquias:
setor emprega
1,2 milhão
de trabalhadores
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Startups:
dicas para você
se destacar
nessas empresas
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Curta nossa página no

Siga também o
Jornal Empregos & Estágios no

Twitter: @JEE_empregos

www.facebook.com/JEEempregos

LEROY MERLIN INSCREVE
PARA VAGAS DE TRAINEE.
SOMENTE ATÉ O DIA 29
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O Programa de Trainee de Gestão e Comércio recebe universitários de todas as áreas, exceto a de Saúde.
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CIELO SELECIONA PARA
PROGRAMA DE TRAINEE.
PRAZO VAI ATÉ O DIA 22

Empresa busca 12 universitários de todas as áreas, que precisam ter fluência em Inglês.
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INSS: uma
ótima escolha
para  nível
médio. R$ 5.186
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Últimos dias
para técnico de
enfermagem.
Só até o dia 19
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RH Fast: várias vagas para este final de ano
Diversas empresas já estão contratando a startup e lançando as suas vagas de emprego por meio do App RH Fast. O cadastro é gratuito.
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Fique Atento
Desenvolvimento
profissional

A Hughes, líder mundial em
telecomunicações via satélite,
investe em desenvolvimento
profissional por meio de incen-
tivo à educação com aporte fi-
nanceiro em cursos de especi-
alização, língua estrangeira
(Inglês e Espanhol), MBAs,
mestrados e até mesmo cursos
de graduação. Essa iniciativa faz
parte do compromisso da em-
presa de manter seu time em
constante atualização profissi-
onal, capacitado e preparado
para os desafios e o futuro, e,
acima de tudo, engajado e
motivado nos projetos pesso-
ais e profissionais na Hughes.
"Mesmo em um momento de
instabilidade econômica, a
Hughes aumentou em 80% seu
quadro de funcionários, desde
o lançamento da unidade de
negócios residenciais em
2016. Isso mostra o quanto
estamos apostando em capital
humano como força motriz da
companhia", afirma Rafael
Guimarães, presidente da Hu-
ghes no Brasil. Nos escritórios
da empresa, há aulas de Inglês
com professores contratados
pela área de Recursos Huma-
nos para todos os colaborado-
res que têm interesse em aper-
feiçoar o idioma. Essa é uma
forma de apoiar aqueles que
querem iniciar o estudo da lín-
gua ou para quem deseja se
manter atualizado e prepara-
do para posições nas quais o
idioma é necessário. Para quem
prefere estudar em escolas, fora
do escritório, a Hughes tam-
bém subsidia parte dos custos.
A Hughes é a única prestadora
de serviços gerenciados via
satélite que utiliza tecnologia
própria em suas operações e
também o principal fornecedor
mundial de serviços de satéli-
tes de banda larga, produtos e
soluções de redes gerenciadas.
Com 50 anos de atuação no
Brasil, a companhia america-
na foi a responsável pela ven-
da dos primeiros satélites de
telecomunicações brasileiros.

Compartilhamento
de talentos

Em evento de comemoração
do primeiro ano da Aliança
pelos Jovens, representantes
de 19 empresas firmaram com-
promissos para a criação de
vagas e de oportunidades para
jovens profissionais, em even-
to realizado na sede da Nes-
tlé. Entre os destaques está a
criação de um programa de es-
tágio com rotação entre as em-
presas e a criação do Banco de
Talentos Compartilhado, para
ampliar a exposição de jovens
aos postos de estagiários, trai-
nees e analistas júnior das em-
presas que compõem a Alian-
ça. Essas iniciativas vão ajudar
na meta de criar 26 mil pos-
tos de trabalho em 2019, sen-
do 20 mil vagas para jovens até
30 anos e 6 mil oportunida-
des de primeiro emprego para
aprendizes, estagiários e trai-
nees. Além disso, há o com-
promisso de impactar direta-
mente ao menos 110 mil jo-
vens com conteúdos de prepa-
ração para o trabalho. Duran-
te o evento, também foram
apresentados os resultados al-
cançados pela Aliança até ago-
ra. Na ocasião, a jornalista, cu-
radora e idealizadora de diver-
sos empreendimentos sociais,
Monique Evelle, também com-
partilhou, em uma talk exclu-
siva aos convidados, um pou-
co sobre sua trajetória, a im-
portância da inclusão e diver-
sidade na criação de ações para
jovens profissionais no País.
A iniciativa é uma resposta a
um anseio dos jovens, que têm
a carreira como uma de suas
maiores preocupações e que,
ao mesmo tempo, enfrentam
dificuldades para entrar e se de-
senvolver no mercado de tra-
balho. Segundo dados do
IBGE divulgados em agosto, a
taxa de desemprego entre os
jovens (18 a 24 anos) no Bra-
sil é mais do que o dobro da
taxa de desemprego da popu-
lação em geral. Por meio da
troca de experiências, a pers-
pectiva é de que a Aliança aten-
da aos jovens com soluções
voltadas especificamente para
eles, além de contribuir para
a criação de novas e melhores
oportunidades para esse pú-
blico, por meio de programas
de trainees, de estágio e de
jovens aprendizes.
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ABF-RJ promove o curso
Entendendo Franchising, no Centro

Evento será na sede da ABF-RJ, no Auditório Daniel Plá, na Avenida Treze de Maio, nº 23, grupo 401

A Associação Brasileira de
Franchising - Seccional Rio
de Janeiro (ABF-RJ) realiza-
rá o curso "Entendendo Fran-
chising", no próximo dia 25
de outubro, na sede da enti-
dade, no Centro do Rio. O
valor do evento é de R$ 252
para não associados, R$ 208
para estudantes e R$ 185 para
associados.

O objetivo é levar mais in-
formações, conteúdo de qua-
lidade e capacitar os empre-
endedores que desejam mon-
tar uma franquia ou conhe-
cer melhor o sistema, e será
ministrado por consultores
e especialistas que, durante
todo o dia, apresentarão to-
dos os aspectos legais, ge-
renciais e conceituais sobre
franquias, para que os par-
ticipantes possam esclarecer
as dúvidas, conhecer melhor
os negócios, todo o seu fun-

cionamento e, futuramente,
escolher com mais seguran-
ça uma marca e avaliar o
sistema de franchising, que
cresceu 8,4% no segundo tri-
mestre deste ano.

Para a diretora-presiden-
te da ABF-RJ, Eliane Bernar-
dino, cursos como esse, pro-
movidos pela associação,
ajudam a capacitar os no-
vos franqueadores e prepa-
rar potenciais candidatos a
franqueados para o proces-
so da escolha de uma opor-
tunidade, entendendo os
aspectos jurídicos, financei-
ros, operacionais e até de
autoavaliação.

"Pela força e representati-
vidade no País, os modelos
de negócios do sistema de
franchising geram uma gran-
de procura. Por isso, este
curso é uma excelente opor-
tunidade para o empreende-

dor se munir de mais conhe-
cimentos sobre o segmento,
buscando inspiração, expe-
riências e embasamento só-
lido para o sucesso do seu
negócio. Este é o papel da
associação: capacitar, qua-
lificar e promover as boas
práticas do franchising",
declarou a executiva.

O evento será na sede da
ABF-RJ, no Auditório Daniel
Plá, na Avenida Treze de Maio,
nº 23, grupo 401, Centro.

Objetivo é capacitar os empreendedores que
desejam montar uma franquia ou conhecer melhor o sistema

Workshop ajuda a aumentar
as vendas para Black Friday e Natal

O workshop Guru da Co-
municação: Estratégias para
Potencializar as Vendas será
realizado no dia 18 de outu-
bro, das 19 às 21 horas, no
Spaces Cinelândia, que fica
na Rua do Passeio, nº 38,
Centro do Rio. O evento custa
R$ 50 e visa a auxiliar em-
preendedores a pensar em
como conquistar os melho-
res resultados do seu negó-
cio e pensar os próximos
passos, com foco direciona-
do para as vendas na Black
Friday e no Natal.

Para estimular o networking
entre os participantes, a pro-
gramação contará com um
pitch de 1 minuto no qual os
empreendedores apresentarão
para os demais seu negócio e
assim fomentar a compra entre
o grupo. Esta edição será a
primeira de uma série de even-
tos itinerantes que visam a

facilitar o acesso de empreen-
dedores de pequenas e médi-
as empresas às práticas de
comunicação e inteligência de
negócios para desenvolvimen-
to de seus negócios.

O evento contará com pales-
tras de profissionais do ramo,
como Gustavo Malavota, pro-
fessor de pós-graduação em
Administração e Marketing e
fundador do Instituto de Ven-
das (www.institutovendas.com/
o-instituto/). Gustavo dará di-
cas de como potencializar os
resultados de vendas para o fim
do ano.

"Será um bate-papo franco
e sem rodeios sobre como obter
uma mentalidade para vendas,
para assim superar as dificul-
dades que empresários enfren-
tam durante as vendas de fim
de ano no Black Friday e Na-
tal", explica Malavota.

Para ensinar a como espa-

lhar sobre seu negócio aos
quatro ventos a profissional
Luana Clara, fundadora da
LaPresse Comunicação
(www.lapresse.com.br) e
professora de pós-graduação
em Administração e Marke-
ting, vai dar dicas de como
a comunicação pode ajudar
a alcançar as metas comer-
ciais.

"Comunicar vai além de li-
kes e publicação de matérias.
Esse encontro pretende ajudar
os empreendedores a alinhar
sua estratégia de comunicação
à meta comercial e assim se
tornar uma ferramenta essen-
cial no desenvolvimento do seu
negócio", afirma a empresária.

Os palestrantes serão Gustavo Malavota e Luana Clara.
O evento será realizado no dia 18 de outubro, na Cinelândia

Como Fazer
Os interessados devem

fazer suas inscrições pelo link
<http://bit.ly/2In1n7A>.

Como Fazer
Para inscrições e mais

informações, os interessa-
dos podem entrar em con-
tato com a associação por
meio do site <www. abfrj.
com.br>, pelo e-mail
<eventos@abfrj.com.br>,
ou, ainda, pelo telefone
2504-7573

Gustavo Malavota
dará dicas de como
potencializar os
resultados de
vendas para o
fim do ano

Luana Clara vai
dar dicas de como
a comunicação
pode ajudar a
alcançar as metas
comerciais

FEIRA GRATUITA PARA QUEM DESEJA FAZER
MESTRADO EM DIREITO NOS ESTADOS UNIDOS
A segunda edição da feira EducationUSA LL.M.Tour acontecerá
no Rio de Janeiro, no dia 15 de outubro, das 18 às 21 horas, no
Hotel Prodigy Santos Dumont, no Centro do Rio. O evento gratuito
vai conectar profissionais da área jurídica a representantes de
diversos programas de Mestrado em Direito, de renomadas uni-
versidades americanas. O LL.M, intitulado como Mestrado em
Direito nos Estados Unidos, é um diploma reconhecido internaci-
onalmente para advogados que almejam um desenvolvimento pro-
fissional em várias áreas de conhecimento do direito. “Existe
uma alta procura por cursos de LL.M. no Brasil e o nosso objetivo
é levar aos profissionais e interessados em Mestrado em Direito
nos EUA a conhecerem de perto como funciona o processo de
admissão das universidades americanas. Este evento é uma grande
oportunidade para que todos possam tirar suas dúvidas e encon-
trar especializações nas mais diversas áreas do Direito. As uni-
versidades presentes vão enviar os oficiais responsáveis direta-
mente pela admissão dos alunos de LL.M.”, comenta Mariana
Panero, coordenadora da feira do EducationUSA. O curso funcio-
na como uma especialização após a formação básica, que, nos
Estados Unidos, é feita na pós-graduação. Além de incrementar o
currículo, quem cursa certos programas de LL.M. tem a possibi-
lidade de realizar o exame da American Bar Association, a OAB
dos EUA, em alguns estados americanos. As inscrições para o
EducationUSA LL.M. Tour devem ser feitas pelo site
<www.educationusa.org.br>. O Hotel Prodigy Santos Dumont fica
na Avenida Almirante Sílvio de Noronha, nº 365, Centro.

ESTÁCIO DISPONIBILIZA PALESTRAS
ONLINE GRATUITAS EM BLOG E YOUTUBE
A Universidade Estácio disponibilizará no Blog Estácio Carreiras
(http://www.estaciocarreiras.com.br/blog) e no Youtube pales-
tras gratuitas, a partir do dia 16 de outubro, para estudantes de
todo o Brasil, para falar de sobremprego, empreendedorismo e o
novo mercado de trabalho. Ao longo do mês, temas como “Negó-
cio de Impacto”, “Design Thinking”, “Como Empreender no Bra-
sil” e “O Novo Poder e o Financiamento Coletivo” serão debatidos
por especialistas. “Essas palestras têm como objetivo aproximar
estudantes de assuntos que estão em voga no mercado de traba-
lho. Por meio delas, os alunos vão ouvir conteúdos atuais, que
estão modificando o mercado de trabalho e criando novas formas
de se ver o emprego”, comenta Liliana Sebusiani, gerente de
Empregabilidade da Estácio. No dia 16, será disponibilizada a
palestra com o tema Liderança Digital, ministrada por Wilma Dal
Col, que tem formação em Psicologia e pós-graduação em Admi-
nistração de Negócios. Ela também tem 32 anos de experiência
na área de Gestão de Pessoas. Atualmente é diretoria de RH da
Manpower Group Brasil. No mesmo dia será liberado outro vídeo,
falando sobre Negócio de Impacto, com Leizer Pereira, fundador
da Empodera, palestrante, professor, empreendedor, consultor e
especialista em estratégias para promoção de diversidade e in-
clusão nas empresas.

PALESTRA DE GESTÃO DE PESSOAS
SERÁ PROMOVIDA EM NOVA IGUAÇU
A palestra “A Arte da Guerra para Gestão Estratégica de Pessoas”
será realizada no dia 6 de novembro, no Hotel Mercure, no Centro de
Nova Iguaçu. Promovido pela Escola de Treinamento, o objetivo do
evento é fazer uma analogia entre situações vividas na guerra e as
existentes nas empresas. O palestrante, com experiência internacio-
nal, será o gestor empresarial e professor universitário em Portugal
e no Brasil, José Manuel Barreiros. Com atuação nas Guerras das
Independências das Colônias Portuguesas na África - Guiné-Bissau –
, entre os anos 1968 e 1970, José Barreiros comenta que ao estar
à frente de uma equipe, o gestor de pessoas deve planejar estratégi-
as que tornam a organização ser diferenciada das demais do merca-
do. O diretor da Escola de Treinamento e professor universitário,
Ricardo Machado, comenta que a realização da palestra é resultado
de pedidos de alunos, ex-alunos e gestores empresariais que estuda-
ram os conceitos do livro “A Arte da Guerra” durante sua formação
acadêmica, mas que sempre desejaram uma associação prática
com a sua realidade. “Por este motivo, José Barreiros e eu planeja-
mos e estudamos durante mais de três anos a oferta desta palestra
interativa”, destaca Machado. Os interessados em participar da
palestra devem fazer a inscrição no endereço <http://
escoladetreinamento.com.br>, onde também podem obter mais in-
formações. Os participantes concorrerão a sorteios de livros e bol-
sas integrais para os cursos da Escola de Treinamento. O valor do
investimento é de R$ 40 para estudantes e R$ 80 para profissionais
em geral, até o dia 30 de outubro. O Hotel Mercure fica na Avenida
Dr. Mário Guimarães, nº 520, Centro de Nova Iguaçu.

UNICARIOCA DISPONIBILIZA CURSO DE
GERÊNCIA DE COMPUTADORES NO RIO COMPRIDO
A UniCarioca está com inscrições abertas para Especialização
em Projeto e Gerência de Redes de Computadores, na Unidade
Rio Comprido, com data de início prevista para 20 de outubro.
Alinhada às constantes demandas de qualificação e competitivi-
dade do mercado de trabalho, a pós-graduação conta com a par-
ceria da Cisco Networking Academy para aprimorar conhecimen-
tos teóricos e práticos e formar profissionais de destaque no
mercado, com currículos completos. Além da Cisco, os alunos do
curso também terão contato com conteúdos acadêmicos de con-
sagradas empresas como Microsoft e Linux e acesso às publica-
ções sobre Gestão de Serviços de Tecnologia da Informação - ITIL
(Information Technology Infraestructure Library). Além da especi-
alização em Projeto e Gerência de Redes de Computadores, mais
sete cursos de pós-graduação estão com inscrições abertas: MBA
em Marketing; MBA em Recursos Humanos; MBA em Logística e
Operações; Especialização em Controladoria e Tributos; Especia-
lização em Gerência de Projetos; Especialização em Mídias Soci-
ais; Especialização em Psicopedagogia Clínica e Institucional. Os
interessados nas vagas de especialização e MBA podem agendar
sua entrevista pelo site <www.unicarioca.edu.br>, ou se inscre-
ver pessoalmente em uma das unidades do centro universitário.
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Artigo

O que ponderar na
hora de pedir demissão?

* Por Felippe Virardi

Antes de mais nada, vamos
partir da premissa de que pedir
demissão nunca é uma tarefa
fácil. É nesses momentos que
passa pela cabeça todo um fil-
me sobre o período em que se
esteve dentro de uma
empresa.Mas, você sabe o que
ponderar antes disso acontecer?
E você sabe como se preparar
para essa situação?Vamos lá, fa-
rei o possível para ajudar divi-
dindo esse momento em três importantes etapas: antes de pedir
demissão, durante e depois.

ANTES DE PEDIR DEMISSÃO

É verdade que existe uma tendência a ficarmos desmoti-
vados quando não estamos enxergando propósito naquilo que
estamos fazendo, ou mesmo no ambiente em que estamos
inseridos.No entanto, mais importante do que apenas agir
por impulso e tomar uma decisão pela demissão, você deve se
fazer algumas perguntas:

1. Eu posso melhorar esta relação entre o meu próprio traba-
lho e a empresa em que estou?

2. Qual é a causa raiz que iniciou esse meu desinteresse pela
empresa ou pelo trabalho que desenvolvo aqui?

3. Em quais momentos a empresa não disponibilizou os
recursos e os incentivos que precisei para desempenhar um bom
trabalho? Porquê?

4. Em quais momentos eu deixei de dar o meu melhor em
determinadas situações e tarefas? Porquê?

5. Esse trabalho e empresa estão alinhados aos meus objeti-
vos profissionais de curto/médio e longo prazo? E ao meu mo-
mento de vida?

Se para qualquer uma das perguntas acima você teve dúvidas
se já fez todo o possível para fazer com que essa relação funcione,
então sugiro que antes de ir para a próxima etapa, você tenha
uma conversa séria e transparente com o seu gestor ou mesmo
com o RH da sua empresa.

Procure ter uma conversa franca, apresente argumentos
bem embasados e ouça o que a empresa pode fazer por você.
Outro ponto importante: peça feedback, descubra o que eles
esperam de você e diga também o que te falta para estar mais
motivado no dia a dia. Acredito que essa seja sempre a me-
lhor forma para alinhar as expectativas entre os lados e traçar
as estratégias necessárias para o sucesso desse
relacionamento.Se mesmo assim as coisas não melhorarem,
seguem algumas dicas sobre a próxima etapa.

PEDINDO DEMISSÃO

Algumas decisões de saída não estão atreladas apenas a uma
insatisfação financeira ou desempenho de funções, mas sim a
busca por um ‘propósito’ ou pela realização de outros projetos de
vida. Por isso, tenha clareza sobre o que está motivando você a
querer sair.Nesse momento é importante que você já tenha to-
mado a sua decisão. Lembre-se de seus objetivos, eles são seus
melhores norteadores de carreira, sempre.

Quando seu plano de carreira está claro, não há tantas difi-
culdades assim em dar os próximos passos. Afinal, como toda
decisão os riscos devem ser analisados antes da comunicação da
decisão. É o que chamamos de “isso está na conta”. A dificuldade
não está ligada à decisão em si, e sim na expectativa e no medo
que muitas vezes colocamos em cima de algo.

Mesmo que nesse momento você receba uma contrapro-
posta para ficar, pondere isso com muito cuidado, não se esqueça
que foi você quem sinalizou para a empresa que iria deixá-la,
então o que impede que em um possível corte no curto, médio e
longo prazo a empresa não olhe primeiro para os profissionais
que estavam menos comprometidos com a organização, antes
de cortar aqueles que nem tinham pensado em pedi-la? Por isso
digo que é tão importante ter uma conversa franca com o gestor
ou com o RH antes de tomar a decisão.

APÓS A DEMISSÃO

O mais difícil já passou, certo? Na verdade, não, essa etapa
possui outro ponto importantíssimo, que é saber conduzir a sua
saída da melhor maneira possível para que consiga deixar as
portas sempre abertas. Não digo necessariamente na mesma
empresa, mas principalmente com os profissionais que você
teve a oportunidade de trabalhar. Eles poderão te indicar, ou até
mesmo te contratar em uma outra organização no futuro.

Por isso, faça um bom trabalho até o seu último dia de
empresa, deixe tudo em ordem, esteja à disposição para escla-
recer dúvidas, caso seja necessário e treine alguém para de-
sempenhar sua função, se isso lhe for solicitado.Você é a sua
marca e é você quem constrói a sua reputação ao longo da sua
carreira. Faça essa marca ser valiosa e admirada, o resto virá
por acréscimo. Boa sorte!

* Felippe Virardié formado em administração de empresas,
executivo com mais de 10 anos de experiência na área de marke-

ting e vendas e headhnter na Trend Recruitment, boutique de
recrutamento e seleção para marketing e vendas.

Cultura abre 50 vagas efetivas
de emprego para professor de Inglês

O curso Cultura Inglesa
abriu 50 vagas de empregos
efetivos para professores de
Inglês, nos Estados do Rio
de Janeiro, Espírito Santo,
Goiás, Distrito Federal e Rio
Grande do Sul. O cargo pede
ensino superior completo.
As vagas estão disponíveis
até o dia 5 de novembro.

Os requisitos para as va-
gas incluem curso superior
completo de Licenciatura/Ba-
charelado em Letras (Portu-
guês/ Inglês) ou áreas afins,
nível de proficiência equi-
valente ao Cambridge En-
glish: Advanced (CAE) e vi-
vência em sala de aula. Será
considerada como diferen-
cial certificação em Metodo-
logia ou Língua Inglesa (por
exemplo, TKT, Celta, Trinity,
CAE, CPE e Michigan-ECPE,

É preciso ter curso superior completo e
vivência em sala de aula. Prazo até 5 de novembro

entre outras), assim como ter
lecionando para todas as fai-
xas etárias.

Como Fazer
Os interessados podem

se candidatar pelo site <ht-
tps://www.vagas.com.br/
vagas/v1762738/teacher-
selection-2019-01>.

Além da análise curricu-
lar, o processo seletivo con-
siste em teste online, dinâ-
mica de grupo e entrevistas.
A previsão para o início das
atividades é em fevereiro. A
empresa oferece aos contra-
tados treinamentos acadêmi-
cos em geral.

As atividades dos profes-
sores incluem planejar os ma-
teriais das aulas, consideran-
do o tempo, o conteúdo, os
objetivos e as necessidades
dos alunos para organizar
as atividades que serão de-
sempenhadas durante a aula;
ministrar aulas de acordo
com a melhor prática de
ensino proposta pela Cul-
tura Inglesa; aplicar e corri-

gir as devidas avaliações, para
fins de feedback, visando ao
desenvolvimento dos alunos;

e participar de projetos ino-
vadores e impactantes da área
acadêmica.

A empresa oferece possibi-
lidades de crescimento pro-
fissional, com trilhas de car-
reira nas áreas Acadêmica e
de Gestão. A jornada de tra-
balho dos professores inclui
escalas flexíveis. Os salários
não foram divulgados. Os
benefícios incluem desenvol-
vimento profissional, assis-
tência médica, assistência
odontológica, auxílio-creche/
babá, seguro de vida, vale-
transporte, ticket-alimentação
ou refeição e bolsa de estu-
dos na empresa.

A Naturativa, farmácia
de manipulação e home-
opatia, contrata para
vaga efetiva de auxiliar
de Recursos Humanos.
Para se candidatar à vaga,
é preciso ter experiência
em recrutamento e sele-
ção, além de conhecimen-
to em pacote Office. As
inscrições ficam abertas
até o preenchimento da
vaga. Para se candida-
tar, é necessário ser estu-
dante de Psicologia ou
graduado na área.

O processo seletivo
acontece em duas etapas:
testes, psicológicos, de
Português e/ou de aten-
ção concentrada e, em
caso de aprovação, entrevistas
com os perfis que mais se ali-
nham com a vaga. O auxiliar
de RH vai atuar em Ramos, Zona
Norte do Rio de Janeiro, e con-
duzirá o processo de admissão
e ambientação dos novos cola-
boradores. As atividades têm pre-
visão de início para a segunda
quinzena de outubro. Além de
salário fixo mensal de R$

Naturativa: emprego para
auxiliar de Recursos Humanos
Candidatos devem ser formados
ou graduandos no curso de Psicologia

Como Fazer
As inscrições podem

ser feitas no site https://
www.vagas.com.br/vagas/
v1770088/auxiliar-de-re-
cursos-humanos

O Prepara Cursos dispo-
nibilizou vagas de emprego
efetivo para os cargos de di-
vulgador externo e profes-
sor de Inglês. A empresa
procura por profissionais
com ensino médio comple-
to, para atuar na Zona Nor-
te. Os interessados podem
enviar seus currículos até o
dia 21 de outubro.

O Prepara é uma empresa que
trabalha com cursos de Infor-
mática e Idiomas, além de cur-
sos de capacitação para vendas,
gestão, empreendedorismo,
saúde e preparatórios para Enem
e outros concursos para ingres-
sar nas universidades.

Os dois cargos pedem can-
didatos que sejam dinâmi-
cos, proativos, simpáticos e
disciplinados. O professor
precisa ter curso de Inglês,
além de, pelo menos, um ano
de experiência. O divulga-
dor precisa ser vendedor, co-
municativo e com disponi-
bilidade de horário.

Para o processo seletivo da
empresa, será realizada uma
análise prévia do currículo.
Após o recrutamento, acon-

Prepara abre vagas para
recepcionista em Bonsucesso

tecerá a seleção de pessoal
em um auditório com a di-
retora Josiane Hipólito, onde
serão realizadas três etapas
de avaliação: apresentação
individual, dinâmica de gru-
po e entrevista.

O Prepara oferece treina-
mento de desenvolvimento
de habilidades e competên-
cias, durante todo o ano,
além de treinamentos de aten-
dimento de excelência e de
liderança.

Os contratados terão uma
carga de trabalho semanal
de 44 horas, com folga aos
domingos. A empresa infor-
ma que os valores salariais
serão informados no mo-
mento da seleção, bem como
os benefícios.

Currículos devem ser enviados até 21 de
outubro. É preciso ter nível médio de ensino

Como Fazer
Os interessados devem

enviar o currículo (no cor-
po do e-mail, nunca em
anexo) e no assunto escre-
ver a vaga pretendida e o
bairro que reside, para <rh-
preparabonsu cesso@
gmail.com>.

1.190,00, o funcionário terá
benefícios como vale-refeição,
vale-transporte e convênios.

As inscrições ficam
abertas até a vaga
ser preenchida

1.806 vagas para várias formações,
em diversas regiões do Estado do Rio

O Governo do Estado do Rio
de Janeiro, por meio da Secre-
taria de Estado de Trabalho e
Renda (Setrab) e do Sistema
Nacional de Empregos (Sine-
RJ), informou a existência de
1.806 oportunidades de tra-
balho com carteira assinada
em várias regiões do estado,
com exigência de formação
entre o ensino fundamental
incompleto e o superior com-
pleto. Os salários podem che-
gar a até R$ 5.000. Dentre essas
vagas há 411 colocações para
pessoas com deficiência.

A cidade do Rio tem 1.289
vagas, sendo 230 para aten-
dente de lanchonete, 200 para
repositor, 150 para motorista
de ônibus, 120 para repositor
de supermercados, 65 para
atendente de loja, 60 para
auxiliar de logística, 50 para
operador de caixa, 45 para

Oportunidades de emprego desde o ensino fundamental
incompleto ao superior. Salário inicial até R$ 5 mil mensais

operador de lojas, 35 para
empregado doméstico, 35 para
fiscal de prevenção de perdas,
30 para auxiliar de cozinha,
30 para ajudante de cozinha,
22 para atendente do setor de
laticínios, 22 para balconista
de açougue, 22 para bolseiro,
21 para auxiliar de cozinha,
20 para técnico em fibras óti-
cas, 20 para auxiliar de ope-
rador de motosserra, 11 para
auxiliar de linha de produção
e dez para açougueiro, entre
outras.

Na Região Metropolitana são
52 vagas, sendo 20 para ven-
dedor de catálogos e 15 para
motorista, entre outras. Na
Região do Médio Paraíba são
19 oportunidades, sendo 10
para promotor de vendas. No
Centro Sul Fluminense são 32
vagas, sendo dez para aten-
dente de balconista e dez para

Como Fazer
Os interessados devem

se candidatar por meio de
cadastro nos postos Sine/
Setrab, ou no site <maisem-
prego. mte.gov.br>.

auxiliar de cozinha, entre ou-
tras.

Para deficiente são 411 va-
gas, sendo 100 para atenden-
te de telemarketing, 69 para
repositor, 36 para operador de
caixa, 35 para auxiliar de lim-
peza, 20 para auxiliar de esto-
que, 20 para empacotador, 15
para estoquista, 12 para auxi-
liar administrativo, dez para
açougueiro, dez para ajudan-
te de cozinha, dez para aju-
dante de pedreiro, dez para
auxiliar de almoxarifado, dez
para atendente de lanchonete,
dez para copeiro e dez para
servente de limpeza, entre
outras.

É importante ressaltar que
as unidades do Sistema Naci-
onal de Empregos (Sine-RJ)
não recebem currículos e que
a inscrição para se candidatar
às vagas coletadas pela secre-

taria têm de ser cadastradas
nos postos Sine/Setrab ou no
site maisemprego.mte.gov.br.
A secretaria também mantém
em seu site o PDF com a dis-
tribuição de vagas existentes
por região e função.

Ao se dirigir a uma unidade
Sine/Setrab para se candida-
tar a uma vaga o trabalhador
deve verificar se o perfil que
tem cadastrado no sistema é
compatível com a oportuni-
dade existente. Caso tenha
interesse em ocupar alguma
outra função que não esteja
registrada em sua ficha, peça
ao atendente a orientação de
como poderá concorrer a
outras chances que se encon-
trem à disposição.
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RJ: OPORTUNIDADES NA CARREIRA PÚBLICA

4 concursos

Técnico de enfermagem da Uerj: uma
outra boa oportunidade. R$ 3.550 mensais

Outra boa oportunidade
para quem tem escolaridade
de nível médio/técnico e tam-
bém deseja ingressar na car-
reira pública, para garantir a
tão sonhada estabilidade no
emprego, é o concurso para
técnico de enfermagem da
Universidade do Estado do
Rio de Janeiro (Uerj). A remu-
neração inicial do técnicoé de
R$ 3.550,00 mensais.

Estão sendo oferecidas
pela Uerj, inicialmente, 120
vagas para preenchimento
imediato, mas o reitor da

universidade já adiantou que
existem 400 cargos vagos.
Ou seja, ainda existe a possi-
bilidade de ocorrerem mais
contratações durante todo o
prazo de validade do concur-
so, de dois anos, podendo ser
prorrogado por mais dois.

As inscrições para este con-
curso público serão aceitas
somente até o próximo dia 19
de outubro no site da insti-
tuição organizadora (Cepu-
erj) ou, pessoalmente, no es-
critório da organização, de
segunda a sexta-feira, das 10

às 16 horas, na Rua São Fran-
cisco Xavier, nº 524, Bloco
A, 1º andar, sala 1.006, no
bairro do Maracanã.

É preciso ter concluído ou
estar para concluir o curso de
Técnico de Enfermagem. A
remuneração do técnico de
enfermagem é de R$
3.550,00 mensais. A prova
objetiva está marcada para 3
de fevereiro, com 70 questões
de múltipla escolha, sendo 10
de Português, 15 de Políticas
Públicas de Saúde e 45 de
Conhecimentos Específicos.

Técnico de necropsia da Polícia é
mais uma alternativa para o nível médio

Outro concurso que, mes-
mo ainda sem uma data de-
finida para a publicação do
edital, tem mobilizado mui-
to gente é o para técnico de
necropsia da Polícia Civil do
Estado do Rio de Janeiro. O
concurso já está oficialmen-
te autorizado e não deve de-
morar. A remuneração inici-
al é de R$ 4.885,31 mensais,
além da estabilidade.

E, para participar do con-
curso, basta ter escolaridade
de nível médio. Não é neces-
sária qualquer especialização

ou experiência profissional
anterior. Os candidatos vão
concorrer, inicialmente, a
quatro vagas imediatas, mas
outras poderão surgir duran-
te a validade do concurso,
porque o déficit já é superi-
or a 100 servidores.

O mesmo ocorre, por
exemplo, com relação às seis
vagas para o cargo de auxiliar
de necropsia, concurso tam-
bém já oficialmente autoriza-
do, que pede apenas escolari-
dade de nível fundamental e
tem uma remuneração inicial

de R$ 4.171,34 mensais. Tam-
bém para este cargo, de auxi-
liar de necropsia, já faltam
mais de 100 servidores.

A Polícia Civil do Estado
do Rio de Janeiro, dentre
outros cargos, também vai
oferecer, inicialmente, 50 va-
gas para preenchimento ime-
diato no cargo de inspetor,
que exige nível superior, in-
dependentemente da área de
formação, com vencimentos
iniciais de R$ 5.809,58 men-
sais. Neste posto, já faltam
mais de 5.600 servidores.

Guarda Municipal: só nível médio.
Ambos os sexos. Até R$ 5.496,80 mensais

Uma boa oportunidade
para interessados de ambos os
sexos, que concluíram ou es-
tão para terminar o nível mé-
dio, e que buscam um empre-
go estável na carreira pública
é o concurso para a Guarda
Municipal de Niterói, na Re-
gião Metropolitana do Rio. O
edital de abertura do concur-
so é esperado para depois do
segundo turno das eleições.

Ou seja, agora falta, mes-
mo, muito pouco para a re-
alização desse concurso. O
edital já deveria ter sido di-

vulgado, mas houve um atra-
so devido a questões buro-
cráticos na Prefeitura de Ni-
terói. O concurso faz parte
do Programa Niterói Contra
a Violência e vai oferecer,
inicialmente, 142 vagas para
preenchimento imediato.

Entretanto, segundo os
planos iniciais da Secretaria
Municipal de Ordem Públi-
ca de Niterói, de preencher
todas as 419 vagas em aberto
na corporação, para comple-
tar o quadro efetivo, estabe-
lecido por lei, de mil guardas

municipais, há grande expec-
tativa de que outras contrata-
ções sejam efetuadas durante
a validade do concurso.

A remuneração inicial do
guarda municipal de Niterói
é de R$ 2.796,80 mensais.
No entanto, quem se dispu-
ser a trabalhar em sistemas
de plantão nos dias de fol-
ga, pode aumentar esse va-
lor, indo, com plantões de 8
horas, para R$ 4.596,80
mensais, e com plantões de
12 horas de duração, para
R$ 5.496,80 mensais.

Inscrições abertas para 100 vagas
na Advocacia-Geral da União. R$ 6.661,34

Estão abertas até o dia 4
de novembro as inscrições
para o concurso da Advo-
cacia-Geral da União
(AGU). São 100 vagas nos
cargos de administrador
(48), analista técnico-admi-
nistrativo (10), arquivista
(2), bibliotecário (1), con-
tador (32), técnico em as-
suntos educacionais (2) e
técnico em Comunicação
Social (5).

Para concorrer, é preciso
ter formação superior na área
de interesse, exceto para o
cargo de analista técnico-ad-

ministrativo que aceita qual-
quer graduação. Os candida-
tos classificados poderão ser
lotados em qualquer unida-
de administrativa da AGU,
dentro da vaga concorrida,
de acordo com o interesse da
administração.

Outra oportunidade nes-
se concurso é a possibilida-
dede concorrer a dois car-
gos, desde que a prova,
marcada para o dia 9 de
dezembro ocorra em horá-
rios distintos: manhã - ad-
ministrador, arquivista, con-
tador e técnico em assuntos

educacionais; tarde -  ana-
lista técnico-administrativo,
bibliotecário e técnico em
Comunicação.

A remuneração inicial
para todos os cargos é de
R$ 6.661,34 mensais. Ou-
tra boa notícia é que o quan-
titativo de vagas ainda pode
ser ampliado durante a vali-
dade do concurso, uma vez
que a AGU tem 547 vagas em
aberto. Para a Associação de
Servidores da AGU, conside-
rando todo o quadro do ór-
gão, esse número pode che-
gar a 2.500 servidores.

Assistente em administração da UFF:
R$ 2.904,96 para quem tem o nível médio

Outra boa oportunidade
para ingressar na carreira pú-
blica e conquistar a tão so-
nhada estabilidade no empre-
go é o próximo concurso pú-
blicopara a área de apoio da
Universidade Federal Flumi-
nense (UFF), com destaque
para o cargo de assistente em
administração, que pede ní-
vel médio e tem remuneração
de R$ 2.904,96 mensais.

O concurso já foi anun-
ciado e o edital de abertura
está pronto. Só falta a sua
publicação. De acordo com
informações prestadas pela

reitoria, serão oferecidas, ini-
cialmente, aproximadamen-
te 100 vagas para preenchi-
mento imediato, a maioria
para o cargo de assistente
em administração. E a pro-
va deve acontecer em mar-
ço ou abril de 2019.

Então, se você tem esco-
laridade de nível médio e
está em busca de um empre-
go estável na carreira públi-
ca, invista, agora mesmo na
sua preparação, pois essa é,
realmente, uma boa opor-
tunidade. Invista já no seu
futuro. A Universidade Fe-

deral Fluminense (UFF) é
uma das mais conceituadas
instituições de ensino supe-
rior do País.

Não espere pela publica-
ção do edital. Antecipe-se a
ele. Além do mais, quando
você se prepara para o con-
curso de assistente em ad-
ministração da UFF, esses
estudos também poderão
ser utilizados nos concursos
da Universidade do Estado
do Rio de Janeiro (Uerj) e
Colégio Pedro II, que tam-
bém vão concurso para esse
mesmo cargo.

Técnico do INSS: uma ótima escolha
para quem tem o nível médio. R$ 5.186,79

Uma ótima escolha para
quem tem escolaridade de ní-
vel médio e deseja ingressar
na carreira pública é o cargo
de técnico do seguro social
do INSS. É que, além da boa
remuneração inicial, no va-
lor de R$ 5.186,79 mensais,
o ocupante do cargo, além
de outros benefícios, ainda
garante a tão sonhada esta-
bilidade no emprego.

O Instituto Nacional do
Seguro Social já solicitou au-
torização para realizar um
novo concurso com 3.984

vagas somente para o cargo
de técnico e muita gente já
iniciou os estudos. É que,
além do nível médio, só é
preciso estar bem preparado.
Não é exigida nenhuma es-
pecialização nem qualquer
tipo de experiência anterior.

E como esse concurso para
técnico do INSS é tido por es-
pecialistas do setor como ine-
vitável, apenas uma questão
de tempo, a recomendação é
que os interessados aproveitem
todo o tempo a favor, façam
um planejamento dos estu-

dos, antecipem-se ao edital e
comecem, agora mesmo, a pre-
paração. Isso vai fazer toda a
diferença na prova.

Essa é uma oportunida-
de que não pode ser despre-
zada por quem está em bus-
ca de um emprego federal e
estável. Busque, o quanto
antes, uma equipe pedagó-
gica experiente, para orien-
tar-se sobre a melhor manei-
ra de se preparar para o pró-
ximo concurso para técnico
do seguro social do INSS e
não desanime.
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empregos

Dicas
Currículo vencedor: dicas

para conquistar a vaga que deseja
* Por Mylena Cuenca

Uma das grandes dúvidas da
maioria dos candidatos que es-
tão buscando por novas opor-
tunidades de trabalho é a de
como formatar o currículo ide-
al. Enquanto headhunter, per-
cebo esse questionamento
quase que diariamente. Uma
coisa é certa, independente-
mente da sua área de atuação,
levar o currículo a sério é o pri-
meiro passo para ganhar a
atenção dos recrutadores.

Em sua essência, o currículo
é um documento e tem por objetivo apresentar as habilidades
técnicas e as experiências profissionais do candidato. Por ser
um documento, é imprescindível dizer que as informações sejam
verdadeiras. Por mais óbvio que possa parecer, esta é uma dica
indispensável, já que é muito comum os profissionais menti-
rem ou aumentarem os fatos só para ganharem atenção e se-
rem chamados para a entrevista.

Por exemplo, se um candidato diz em seu currículo que o seu
nível de Inglês é fluente, mas na entrevista presencial não con-
segue se comunicar com fluência, automaticamente ele se co-
loca em uma posição desconfortável e perde a chance de pros-
seguir no processo seletivo. Infelizmente, esse é um exemplo
de mentira muito comum entre os profissionais e que, natu-
ralmente, não se sustenta no médio e longo prazo.

Quando um recrutador faz a análise de um currículo, a primei-
ra coisa que ele busca é validar se o candidato atende a todos os
requisitos da posição que está aberta. Por isso, ele fará essa primei-
ra análise observando as seguintes informações: objetivo profissi-
onal, quais foram as atividades técnicas e/ou estratégicas desem-
penhadas ao longo da carreira do candidato, além de avaliar quais
cursos, certificações ou resultados comprovem que aquele profis-
sional tem os requisitos relevantes para a posição em questão.

É importante dizer que um erro muito comum está justamente
na apresentação do objetivo profissional. Já recebi currículos onde
se elencava mais de três objetivos. Entendo que, na ânsia de en-
contrar uma nova posição no mercado, o candidato queira abra-
çar o máximo de oportunidades possíveis, mas ter um foco e saber
onde quer chegar é essencial. É difícil recrutar um profissional que
não tem clareza sobre o que realmente quer. Por isso, escreva seu
objetivo profissional de forma clara e direta para que o mercado
saiba exatamente que tipo de oportunidade você está buscando.

A descrição das atividades e experiências profissionais também
geram muitas dúvidas. Minha principal dica é: seja sucinto, po-
rém completo. Coloque toda sua experiência, mas sem tornar-se
prolixo na descrição das atividades. Não se limite à crença de que
o currículo nunca pode ter mais do que uma página, mas aprenda
a dizer o suficiente. O ideal é sintetizar as principais realizações
profissionais envolvendo resultados obtidos, além de dar desta-
que aos principais projetos.

Na área de Vendas, por exemplo, mostrar resultados é uma for-
ma de ganhar a atenção dos recrutadores. Algumas premiações
também são bem-vindas para os profissionais dessa área. Na hora
de falar dos resultados, sustente a sua argumentação em números
e mostre como o trabalho que você realizou impactou e contri-
buiu para o crescimento da empresa onde atuou. Da mesma for-
ma, aproveite o resumo profissional para contar sobre os seus projetos
mais relevantes. Seja breve e conquiste o interesse do recrutador
em querer saber mais sobre sua carreira.

Então, vamos lá. Na sequência, vou dar mais algumas dicas
de como formatar um currículo o ideal para conquistar a vaga
desejada. Preparado?

No topo da página, reserve espaço para o seu nome completo
e coloque-o em destaque, acrescente também informações pes-
soais, como: endereço, e-mail, telefone e idade. Não há neces-
sidade de colocar números de documentos, seu estado civil nem
se tem filhos. O e-mail que é inserido no currículo deve ser che-
cado com frequência e ele precisa ser simples e profissional.
Nada de usar e-mails com apelidos.

Na sequência, descreva sua formação acadêmica, do curso mais
recente para o mais antigo (se você já está procurando empre-
go em vagas de nível gerencial, deixe de fora colégios onde es-
tudou no ensino médio, por exemplo, comece pela faculdade).

Em seguida, aponte o seu objetivo profissional. Lembre-se,
tenha foco. Depois, descreva suas experiências profissionais da
mais recente para a mais antiga. Caso suas experiências sejam
muito longas, você pode descartar experiências mais antigas que
não estejam alinhadas ao seu objetivo profissional atual. Em
informações complementares você pode colocar outros cursos
livres, bem como se obteve vivência internacional, conheci-
mentos em ferramentas específicas, entre outros. O nível do
idioma requerido na vaga que você está de olho deve estar des-
tacado nessas informações também.

Além disso, para área de Vendas, por exemplo, é importante
para o recrutador conhecer qual é a sua disponibilidade para
viagens e mudanças, qual é o seu tipo de habilitação e se possui
carro próprio.

Por se tratar de um documento, a linguagem precisa ser
formal e um currículo não deve ser escrito em primeira pes-
soa. Evite os adjetivos e certifique-se de que não tem nenhum
erro de Português. Não descreva suas características compor-
tamentais, deixe que o recrutador faça o julgamento depois
de entrevistá-lo e exclua, de uma vez por todas, os seus ho-
bbys pessoais do currículo. Mantenha a formatação em co-
res sólidas, sem imagens, fotos ou elementos visuais que
possam poluir a página.

Essas dicas são para currículos em Word/PDF, mas também
se aplicam aos currículos online. Hoje, a fase de encontrar can-
didatos é feita com a ajuda de algoritmos de busca e por isso,
para ser encontrado por um headhunter, usar palavras-cha-
ves nas plataformas online de currículos é fundamental. O
uso de palavras-chaves serve tanto para o título quanto para o
conteúdo. Nesses casos, usar termos técnicos da profissão tam-
bém ajuda os profissionais a serem descobertos pelos algorit-
mos. Dedique tempo na construção desse documento e de-
pois empenhe-se na ampliação de sua rede de networking.

Lembre-se, o currículo se transforma na mesma medida e velo-
cidade que o profissional. Não adianta formatá-lo uma vez e es-
quecer de fazer mudanças enquanto sua carreira também se trans-
forma. Quanto mais atuais e “frescas” estiverem as informações,
maiores possibilidades de conquistar seus objetivos profissionais.

Agora que já sabemos que o currículo é coisa séria, vamos nos
dedicar à formatação de um documento profissional asserti-
vo? O bom currículo é a porta de entrada para os tão sonhados
processos seletivos.

* Mylena Cuenca é headhunter na Trend Recruitment e formada
em administração de empresas pela Universidade presbiteriana

Mackenzie.

Dez conhecimentos
essenciais para você se
destacar em startups

As startups brasileiras já
mostram que vieram para fi-
car e se consolidar no merca-
do nacional e internacional.
De acordo com a Associação
Brasileira de Startups (ABS-
tartups), em 2012, eram 2.519
startups cadastradas na asso-
ciação. Já em 2017, o núme-
ro chegou a 5.147 empresas.
Diante disso, profissionais de
todas as áreas estão se rein-
ventando para se destacar nes-
te mercado, que se mostra bem
ser diferente e mais dinâmi-
co, além de muito concorri-

Startups, em geral, são muito centradas em
resultados, o que modifica o perfil dos profissionais

do entre os profissionais.
Para o CEO da Descola.org,

André Tanesi, os profissionais
do mercado que desejam se
destacar em startups precisam
reconhecer que o modelo é
muito diferente do perfil cor-
porativo. “Startups, em ge-
ral, são muito centradas em
resultados, o que modifica
em muito o perfil dos profis-
sionais que entram para os
projetos. Percebemos, cada
vez mais, que essas empresas
buscam perfis multidiscipli-
nares, com ideias empreen-

Em fase de expansão, rede
de restaurantes de cozinha
japonesa Gurumê contrata 20
profissionais efetivos para car-
go de sushiman nas lojas do
Fashion Mall, de São Conra-
do, Ipanema, da Tijuca, do
Rio Design Barra ou no novo
estabelecimento da rede, lo-
calizado no Shopping Rio
Sul. As inscrições ficam abertas
até novembro. Para se can-
didatar, é necessário ter ensi-

Gurumê contrata 20 novos
sushimans para seus restaurantes
Oportunidades são para sushiman e é exigido
que os profissionais tenham escolaridade de nível médio

Como Fazer
Os interessados devem

enviar currículo para
t r a b a l h e c o n o s c o @ j
apagurume.com.br, colo-
cando no título do assun-
to: SUSHIMAN.

no médio completo e experi-
ência como sushiman.

Após processo seletivo fei-
to por análise curricular e
entrevista, os aprovados co-
meçarão as atividades no
início de dezembro. O local
de atuação será escolhido
pelo próprio funcionário de
acordo com a disponibili-
dade da empresa.

Além de fazer o armazena-
mento dos alimentos, os con-

tratados atuarão na prepara-
ção de comida japonesa, lim-
peza dos peixes e organiza-
ção do ambiente de trabalho
e no atendimento ao cliente.

O salário varia de R$ 2.000
a R$ 2.200 e a empresa ofe-
rece benefícios de vale-trans-
porte, convênios médico e
odontológico, seguro de
vida em grupo, participação
nos lucros ou resultados
(PLR) ou bonificações e re-

feição no local de trabalho.
Há disponibilidade nos tur-
nos da manhã, tarde e noi-
te, todos em escala 6x1.

Vagas são para a
Tijuca, Ipanema,
Barra,, São Conrado
e Botafogo

D
ivulgação

Confira 10 habilidades e conhecimentos fundamentais para se destacar nas startups: 

01- Criatividade 
A Criatividade  importante para profissionais de qualquer rea. 

Quando falamos de startups, essa habilidade  ainda mais 
evidente. Em um ambiente que permite a procura constante por 

inova o  importante que o profissional tenha criatividade 
aflorada. 

02 Olhar para oportunidades 
Se é importante despertar a criatividade, mais importante 
ainda é enxergar oportunidades em cada desafio. Entender 
problemas, pensar no humano e construir novos projetos a 
partir das dificuldades dos clientes são fundamentais para 

ter sucesso nessa área. 

03 Growth Hacking 
Habilidade fundamental para profissionais que querem atuar na área de 
marketing de uma startup, pois ele ajuda a entender sobre modelos de 

crescimento exponencial. 

04 Métodos ágeis 
Nas startups tudo é muito rápido e dinâmico. Então você precisa 

aprender sobre a gestão ágil do seu dia a dia para desempenhar a 
melhor função dentro de um modelo como esses. 

05 Storytelling 
Saber contar boas histórias é importante para gerar engajamento, 

encantar e envolver. Em uma startup ou em qualquer outro ambiente de 
trabalho você precisa desenvolver essa habilidade. 

06 Oratória 
Outra característica que é importante para qualquer área de 

atuação, mas ainda mais evidente para startups é saber falar bem em 
público. E isso não é necessariamente um dom, mas uma habilidade 

que pode ser bastante desenvolvida. 

07 Autogestão 
Em uma startup você terá muita autonomia, mas é preciso saber gerir 
seu tempo e suas responsabilidades para que você seja produtivo e 

eficiente. 

08 BMC 
O Business Model Canvas é uma das ferramentas mais usadas por 

empreendedores. Se você quer trabalhar em uma startup é 
fundamental que conheça essa ferramenta. 

09 Visual Thinking 
São muitas ideias, conceitos e projetos. É importante saber tirar todas 

elas da cabeça e poder organizá-las de forma visual. Mindmaps, esquemas, 
facilitação gráfica podem ajudar pois pensar visualmente é fundamental 

para elaborar novos projetos. 

10 Habilidades comportamentais 
Tomada de decisão, pensamento crítico, avaliação do todo. 

Essas são habilidades fundamentais para qualquer 
profissional. E em uma startup não é diferente. 

dedoras, independên-
cia e capacidade de
trabalhar com diver-
sas responsabilidades
dentro de um mesmo
projeto”, explica.

Por isso, ambientes
descontraídos, clima fa-
vorável, dinamismo e
flexibilidade são ques-
tões muito presentes
nesse nicho de trabalho. Isso
faz com que muitos profissio-
nais, principalmente mais jo-
vens, sintam-se cada dia mais
atraídos para trabalhar neste

modelo inovador. Mas, para
conquistar o tão sonhado es-
paço, algumas características
e conhecimentos são funda-
mentais para se destacar.

Para André Tanesi, perfil do profissional
da startup é diferente do corporativo

D
ivulgação
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Emprego Apoiado é inclusão
e cidadania corporativa

*Por Carolina Ignarra

As pessoas com deficiência
intelectual são as que mais en-
contram dificuldades de inclu-
são no mercado de trabalho. De
acordo com os dados da Rais/
Caged 2016, o mercado de tra-
balho para pessoas com defici-
ências prioriza em 48,9% as
pessoas com deficiência física,
em 19,2% com deficiência au-
ditiva, 12,8% com deficiência
visual, 9,2% os reabilitados,
8,2% com deficiência intelec-
tual e 1,7% com deficiências múltiplas. Esses dados revelam que
a preocupação das empresas está muito mais ligada ao cumpri-
mento da legislação que obriga a contratação de pessoas com
deficiências (a Lei de Cotas 8213/91), do que ser de fato uma
empresa inclusiva.

Ao buscar profissionais com deficiências, as empresas aca-
bam priorizando pessoas que não necessitam de apoio contínuo.
Quando uma empresa começa contratando por causa da lei de
cotas, ela vai fazer tudo pela lei. Ou seja, se preocupa muito mais
em atingir um número do que com o desenvolvimento e trans-
formação social da pessoa contratada. Assim, corre o risco de dei-
xar de ser uma empresa realmente preocupada com a inclusão.

O Emprego Apoiado é o antídoto contra a exclusão dos pro-
fissionais com deficiências intelectuais do mercado de traba-
lho. Essa metodologia é uma ferramenta essencial, que prioriza
o perfil da pessoa em relação às funções das oportunidades. Com
o apoio adequado, esse profissional terá chance de se desenvol-
ver e produzir excelentes resultados dentro da sua realidade.

As limitações das pessoas com deficiência intelectual devem
ser respeitadas e não ignoradas. Essa é a função do Emprego
Apoiado, essencial para gerar oportunidades. Sem essa metodo-
logia, a única chance de inclusão é a remota possibilidade de
encontrarmos um gestor muito disposto, geralmente com casos
de deficiência similares na família. Vale saber que diversas ONGS
disponibilizam gratuitamente voluntários apoiadores para aju-
dar as empresas a incluir pessoas com deficiências intelectuais.

Recentemente, com a validação da Lei Brasileira de Inclusão
(LBI) 13.146/15, as pessoas com deficiências mentais também
podem ser enquadradas na lei de cotas. Sendo assim, as mesmas
dicas são válidas para este tipo de deficiência também. A verifi-
cação deste enquadramento é mais cuidadosa, necessita de mé-
dico que entenda os enquadramentos da Lei de Cotas a fundo e
de negociações com os órgãos fiscalizadores para que haja en-
tendimento dos casos específicos desses enquadramentos.

As diferenças entre pessoas com deficiências intelectuais e
mentais, basicamente são: as intelectuais, são as que acometem
a cognição, as mentais são as que apresentam alterações na mente
da pessoa e provocam alterações no modo como ela percebe a
realidade. Escolher a deficiência para uma vaga de emprego é
tão cruel quanto às barbaridades a que essas pessoas são subme-
tidas desde seu nascimento, com relação a preconceito e escas-
sez de oportunidades e etc.

O Emprego Apoiado é a oportunidade de atender a um públi-
co que estava excluído do mundo do trabalho. Segundo os dados
divulgados pela Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca
de 5% da população mundial têm alguma deficiência intelectu-
al. É muita gente! A inclusão desses deveria ser muito mais natu-
ral do que realmente é.

O apoio contínuo transforma o método “treinar-e-colocar”
para o “colocar-e-treinar”. Isso ajuda a dar voz e ouvidos a esses
profissionais, o que vai tornar o ambiente de trabalho mais in-
clusivo, mais criativo, inovador e contribuindo para que suas
equipes pensem de forma diferenciada. A inclusão contagia o
jeito de criar, vender e atender aos seus mais variados perfis de
clientes. Isso é inovação!

O Emprego Apoiado não é só uma metodologia de trabalho.
É uma transformação na forma de oferecer acesso ao trabalho
de pessoas em situação de incapacidade intelectual e, portanto,
precisa de uma legislação específica. Já é hora de ocorrerem
mudanças na lei, contemplando os diferentes tipos de deficiên-
cias para garantir oportunidades a todos em vez de incentivar a
exclusão.

A inclusão pelo Emprego Apoiado é a maior demonstração
de boa vontade corporativa e respeito às necessidades do próxi-
mo. Não é mais uma questão de cumprimento de lei de cotas. As
empresas, seus produtos e serviços precisam “ser” inclusivos,
muito mais do que “ter” inclusão.

* Carolina Ignarra é sócia-fundadora da Talento Incluir,
consultoria que promove a relação entre profissionais com

deficiência e o mercado de trabalho. Formada em Educação
Física, Carolina sofreu um acidente de moto, um ano após a

graduação, o que a deixou paraplégica. Hoje, além da Talento
Incluir, Carolina é autora de dois livros (“Inclusão - Concei-
tos, histórias e talentos das pessoas com deficiência” e “Maria

de Rodas – delícias e desafios na maternidade de mulheres
cadeirantes”) e palestrante em fóruns e congressos voltados

para o segmento de RH e treinamento.

Oportunidade para PcD
como vendedor de seguros na Wiz

Wiz, distribuidora de ser-
viços financeiros e de segu-
ros, contrata PcD para atuar
como vendedor de seguros
na Zona Oeste do Rio. Para
concorrer à oportunidade,
que é exclusiva para pessoas
com deficiência, o candida-
to precisa cumprir alguns
requisitos: além de experiên-
cia na área comercial e de
vendas, é necessário ter ensi-
no médio completo e conhe-
cimento no pacote Office e
em Internet. Candidatos que
tenham ou estejam cursan-
do o nível superior têm um
diferencial.

Empresa oferece diversos benefícios
e remuneração que pode chegar a R$ 3.750 mensais

A empresa conta com um
processo de seleção 90% di-
gital. Apenas na última fase
há uma entrevista presencial
com o gestor. Antes disso, o
candidato passa por etapas
de triagem, testes comporta-
mentais e entrevista digital.
As atividades começam em
novembro e a empresa abre
vagas praticamente todo mês.

No dia a dia, das 9 às
17h30min, o profissional será
responsável pela pré-venda,
prospecção, qualificação,
venda dos produtos e pelo
suporte à venda de seguros e
previdência. O selecionado

também atuará nas ações re-
lativas ao pós-venda e ficará
nas instalações de agências
bancárias, buscando alcan-
çar as metas preestabelecidas
e fidelizar clientes.

O contratado receberá salá-
rio fixo de R$ 1.499,30 e re-
muneração variável que pode
chegar a R$ 3.750, em virtu-

Como Fazer
 os interessados devem se inscrever e enviar currículo por

meio do site https://jobs.kenoby.com/wiz/job/vendedor-de-se-
g u r o s - r i o - d e - j a n e i r o r j - e x c l u s i v o - p c d /
5bab8ce6ecd8266156c366b5

CIEE-RJ: vagas de emprego
para PcDs com ensino fundamental

Não é exigida experiência no cargo, mas é
desejável ter vivência em atendimento ao cliente

O Centro de Integração Empresa-
Escola do Rio de Janeiro (CIEE-RJ)
está com quatro vagas de emprego efe-
tivas, exclusivas para pessoas com de-
ficiência. Estas oportunidades contem-
plam profissionais com ensino fun-
damental completo e estão disponí-
veis enquanto não forem preenchidas.

Para concorrer a estas vagas, não é
exigida nenhuma experiência no car-
go de operador de caixa, mas é dese-
jável ter vivência em atendimento ao
cliente. Para realizar o processo sele-
tivo, o candidato deve enviar o currí-
culo e laudo para o e-mail do progra-
ma e, a partir da análise do perfil,
será convocado para uma entrevista

no CIEE-RJ.
Após o encontro, será enviado para

a empresa parceira um parecer da en-
trevista e perfil do candidato. Caso a
instituição considere o perfil adequa-
do às demandas do cargo, o candida-
to fará a entrevista final com o gestor
na própria empresa.

As atividades exercidas pelo contra-

tado serão informadas na entrevista,
bem como a data prevista para o iní-
cio. Os possíveis locais de trabalho
são em Mesquita, Ricardo de Albu-
querque, Imbariê, Jardim Gramacho,
Santa Cruz da Serra, Nova Campi-
nas, Jardim Primavera e Sarapuí.

As escalas dos contratados são de
seis dias de trabalho, com uma folga
semanal e um domingo por mês. O
valor do salário é de R$ 1.250, com
quebra de caixa de R$ 125. Os bene-
fícios oferecidos são vale-transporte e
convênio estudantil (faculdade).

Como Fazer
Os interessados devem encaminhar currículo e colocar no assunto PcD

202 e local de interesse, para <programapcd@cieerj.org.br>. Também devem
enviar laudo médico com CID.

de das comissões. Além disso,
a empresa oferece benefícios
de vale-transporte, vale-refei-
ção ou alimentação no valor
de R$ 480,48,planos de saú-
de e odontológico, convênio
farmácia, cesta básica de R$
284,90, seguro de vida e au-
xílio-creche de R$ 381,90 para
cada filho até sete anos.

D
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As vagas oferecidas
são para o cargo de
operador de caixa.
Salário de R$ 1.250

D
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É preciso ter nível
médio de ensino e
experiência. Curso
superior é diferencial
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especial

SÍNDROME
DO IMPOSTOR:

Uma síndrome que
pode levar indivíduos à
estagnação profissional

pesar de ser pouco co-
nhecida e falada no
mercado, a Síndrome do
Impostor é uma realida-
de cada vez mais presente
em ambientes corpora-
tivos, atingindo profis-

sionais capacitados de ambos os sexos
e de diferentes áreas, incluindo as-
tros de Hollywood como Emma
Watson e Kate Winslet.

O termo criado em 1978 por duas
psicólogas norte-americanas, Pau-
line Clance e Suzanne Imes, se refe-
re a uma disfunção caracterizada pela
falta de autoconfiança, baixa auto-
estima e medo constante de ser des-
coberto e tachado como fraude no
ambiente profissional.

Ao não se reconhecer como bom
e merecedor de elogios e promo-
ções, o indivíduo tende a se dimi-
nuir enquanto profissional, atribu-
indo suas conquistas a mera ques-
tão de sorte e do acaso.

Se enxergar como incapaz pode
fazer com que carreiras promisso-
ras sejam comprometidas pela inse-
gurança. Segundo estudo realizado
pela psicóloga Gail Matthews, da
Universidade Dominicana da Cali-
fórnia, cerca de 70% de profissio-
nais bem-sucedidos podem ser aco-
metidos pela síndrome em algum
momento na vida.

Por não acreditar em si mesmo e

SÍNDROME
DO IMPOSTOR:

LÍGIA GOBBI
ligia.gobbi@jee.com.br

será que eu sou realmente bom?

no próprio potencial, é comum que
essas pessoas desenvolvam, de ma-
neira inconsciente, o medo de sair
da zona de conforto e de aparecer
demais - mesmo que positivamente
-, por isso, a procrastinação, um dos
sintomas mais característicos, tor-
na-se hábito entre as vítimas. Há uma
tendência em esquivar-se de respon-
sabilidades e/ou não se esforçar nas
tarefas demandadas como formas
de evitar possíveis frustrações.

Apesar de não ser considerada
uma doença, existem tratamentos
psicológicos que podem ser feitos
a fim de minimizar e/ou sanar a
distorção criada. Para se libertar
da sensação de inadequação, é
preciso entender os motivos pelos
quais o indivíduo passou a se en-
xergar de maneira tão negativa, de-
sacreditando das próprias habili-
dades.

Para entender melhor esse assun-
to, o Jornal Empregos & Estágios
entrevistou a psicóloga Ellen Mora-
es Senra, especialista em Terapia
Cognitivo Comportamental. Forma-
da pelo Centro Universitário Celso
Lisboa e com curso de formação em
Terapia Cognitiva Comportamen-
tal (TCC) no Instituto Brasileiro de
Hipnose, Ellen explicou quais mo-
tivos para desencadeamento da sín-
drome, como tratar e quais os sinto-
mas. Confira abaixo:

A

POR QUE ISSO ACONTECE? O QUE LEVA
A PESSOA A NÃO ACREDITAR EM SI MES-
MA?
No decorrer de nossa vida, passamos
por experiências diversas que nos fa-
zem desenvolver uma determinada
maneira de pensar e, consequentemen-
te, de agir. A pessoa que sofre com a
Síndrome do Impostor, geralmente
desenvolveu crenças disfuncionais,
leia-se que não são necessariamente
verdadeiras na maior parte do tempo,
e que foram reforçadas no indivíduo
desde a infância. Pode ser que algum
ou ambos os cuidadores dessem a en-
tender, de alguma maneira, que o mes-
mo não era capaz de realizar algo ou
até mesmo que não possuía a inteligên-
cia necessária para tal. Um dos fatores
que acaba contribuindo para que isso

ocorra pode ser a falta de autoestima e
falta de elementos reforçadores no
decorrer da vida que poderiam possi-
bilitar a quebra dessas crenças.

QUANDO A PESSOA ESTÁ MAIS PROPÍCIA
A DESENVOLVER ESSA SÍNDROME?
Quando o indivíduo cresce sem o apoio
de seus cuidadores e/ou quando não foi
ensinado a ir à busca das coisas que al-
meja. Outra contribuição para o desen-
volvimento da síndrome pode ser o fa-
tor de ocasiões que tenham resultado
em reconhecimento por alguma ação
que o mesmo reconheça que não foi
merecedor do crédito, seja por não ter
feito o necessário para obter o crédito,
seja por achar que teve sorte sobre al-
guma situação, o que acaba reforçan-
do as crenças iniciais.

QUAIS SÃO OS SINAIS MAIS COMUNS QUE
IDENTIFICAM UMA PESSOA COM ESSA
SÍNDROME?
Quando você percebe que a pessoa evita
assumir responsabilidades, não costu-
ma se esforçar para desempenhar suas
funções com êxito ou as realiza de qual-
quer maneira e/ou costuma minimi-
zar ações positivas e mérito próprio. Por
fim, torna-se necessário ressaltar que
pessoas que possuem a Síndrome do
Impostor, se não buscarem um trata-
mento adequado, podem passar a vida
evitando situações que possam quebrar
sua crença central de que não é mere-
cedor de méritos, o que acaba contri-
buindo para a manutenção dos sinto-
mas dos transtornos, podendo esse
indivíduo chegar até mesmo a evitar
recompensas em virtude de seus atos
e assumindo uma zona de conforto ou
situação de comodismo, o que reforça
a necessidade de um tratamento ade-
quado diante dessa situação.

QUAIS MALEFÍCIOS A SÍNDROME PODE
TRAZER, TANTO PARA A VÍTIMA QUANTO
PARA SEUS COLEGAS DE TRABALHO, NO
AMBIENTE PROFISSIONAL? E NA CARREI-
RA DA VÍTIMA?
As pessoas com a síndrome tendem a
evitar assumir grandes responsabili-
dades, justamente por acreditarem que
não são capazes de assumir as mesmas,
podendo, então, sobrecarregar os co-
legas de trabalho e também se man-
ter nas sombras, evitando, assim, as
possibilidades de promoção, visto que
crescer na carreira demanda dedica-
ção e exposição das habilidades do in-
divíduo.

EXISTE ALGUMA MANEIRA DE AS PESSOAS
QUE CONVIVEM COM O PROFISSIONAL
CONTRIBUÍREM, POSITIVA OU NEGATIVA-
MENTE, COM A SÍNDROME? COMO?
Sim, aquelas pessoas que sempre ques-
tionam o indivíduo sobre seus méri-
tos contribuem para a manutenção do
transtorno, devendo, então, as pesso-
as mais próximas evitarem comentá-
rios do tipo: “Nossa, como você deu
sorte!” ou “Que bom que chegou a sua
hora!” ou ainda “Como você conse-
guiu fazer isso?”. Igualmente impor-
tante é a validação dos méritos do
indivíduo, tentando fazê-lo compre-
ender onde de fato merece o crédito.

DE QUE MANEIRA UM AMBIENTE PROFIS-
SIONAL EXCESSIVAMENTE COMPETITIVO
PODE FAVORECER O SURGIMENTO DESSA
DISFUNÇÃO?
Em ambientes corporativos a compe-
titividade é quase que uma regra, visto
que as empresas possuem metas para
serem batidas e uma hierarquia a res-
peitar. Sendo assim, quanto mais re-
sultados os colegas apresentam, mais
inibido o indivíduo tende a ficar, con-
tribuindo, assim, para a manutenção
do transtorno e podendo ainda levá-lo
a não conseguir manter seu emprego
por um longo prazo.

A INCIDÊNCIA DE PROFISSIONAIS QUE DE-
SENVOLVEM A SÍNDROME AUMENTOU NOS
ÚLTIMOS ANOS? ISSO PODE ESTAR AS-
SOCIADO À PRESSÃO CADA VEZ MAIOR
NO MERCADO DE TRABALHO?
Sem dúvidas, a pressão e também a
existência cada vez maior do assédio
moral nas empresas acaba contribuin-
do para que o indivíduo minimize seus
méritos e a síndrome venha aumen-
tando consideravelmente.

A SÍNDROME DO IMPOSTOR É MAIS CO-
MUM ENTRE HOMENS OU MULHERES? SE
A DIFERENÇA EXISTE, QUAL O MOTIVO?
Não existem estudos relativizando
isso, mas considerando que o am-
biente corporativo ainda é
majoritariamente ocupado
pelo sexo masculino, é
mais comum vermos
um número maior de
homens sofrendo da
síndrome do que
de mulheres.

EXISTEM MOMENTOS
MAIS COMUNS PARA MANI-
FESTAÇÃO DA SÍNDROME?
COMO EM FASES DE TRAN-
SIÇÃO OU INÍCIO DE CAR-
REIRA?
As fases de início de car-
reira são mais propícias,
pelo fato de o indivíduo
ainda não conhecer de fato suas apti-
dões.

EXISTE ALGUMA FORMA DE PREVENÇÃO?
Prevenção propriamente dita não, mas
como em qualquer transtorno, se o in-
divíduo buscar apoio psicológico pode
modificar suas estruturas cognitivas e
o modo de pensar sobre si mesmo, so-
bre o outro ou até mesmo sobre sua vi-
são de mundo como um todo.

COMO É O TRATAMENTO?
O tratamento deve ser pautado na psi-
coeducação dessas crenças disfunci-
onais, buscando-se evidências visan-
do a validar ou invalidar as mesmas
de vez. Todavia, como em alguns ca-
sos as crenças possuem elementos
reforçadores válidos, se faz necessá-
ria uma investigação pautada na his-
tória de vida do indivíduo e das pes-
soas mais próximas do mesmo, para,
então, contextualizar e construir no-
vas crenças que contribuam para o
crescimento pessoal e profissional
desse indivíduo, além da elevação de
sua autoestima.

EXISTEM INICIATIVAS E/OU GRUPOS/RO-
DAS DE CONVERSA QUE BUSCAM DISCU-
TIR ESSA REALIDADE?
Ainda não é comum. Por isso, a boa e
velha psicoterapia ainda é a melhor op-
ção.

A SÍNDROME DO IMPOSTOR PODE LEVAR
O PROFISSIONAL A DESENVOLVER A SÍN-
DROME DE BURNOUT(*)?
Não necessariamente, visto que o bur-
nout é a manifestação do estresse ex-
cessivo depositado na vida profissional
do indivíduo e que a pessoa com a Sín-
drome do Impostor evita assumir res-
ponsabilidades, a incidência de estresse
deve se manter em níveis mais baixos.

(*) A Síndrome de Burnout é consequ-
ência do acúmulo excessivo de estresse em
trabalhadores que têm uma profissão muito
competitiva ou com muita responsabili-
dade, tornando o dia de trabalho em um
sacrifício que envolve nervosismo, sofri-
mento psicológico e problemas físicos, como
dor de barriga, cansaço excessivo ou ton-
turas, por exemplo.

A Síndrome do Impostor
é uma realidade cada
vez mais presente nos
ambientes corporativos
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8 empregos
Desistência de buscar
empregos é maior entre as mulheres

Em pleno cenário de crise, o Brasil
atingiu número recorde de desalen-
tados, conforme dados divulgados pela
Pesquisa Nacional por Amostra de Do-
micílios divulgada pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). De acordo com o estudo, o
Brasil já conta com 4,8 milhões de
pessoas que abandonaram a busca por
emprego por acreditarem que não vão
encontrar vagas disponíveis, referen-
tes ao segundo trimestre de 2018. Os
dados mostram, também, que a reces-
são atinge as mulheres com maior in-
tensidade. Dentre os desalentados,
54% são do sexo feminino.

Apesar das mudanças culturais, o ce-
nário do mercado de trabalho para as
mulheres persiste. Elas continuam ten-
do menos oportunidades do que os ho-
mens. A situação, muitas vezes, força a
tomada de novas atitudes. "É muito co-
mum que, diante dessas situações, elas
acabem optando por retornar ao lar para
cuidar da casa e dos filhos", explica Ana
Paula Escorsin, psicoterapeuta e docen-
te do curso de Gestão de Pessoas do Centro
Universitário Internacional Uninter.

Além da opção financeira por corte
de gastos, a professora explica que o fa-
tor cultural ainda representa um forte
impedimento para a entrada da mulher
no mercado de trabalho. Alguns empre-
gadores desconsideram contratar uma
mulher por considerá-la menos capaz
ou disponível do que um homem, prin-
cipalmente quando tem filhos. "A em-
presa tende a pensar logo em faltas e
baixa produtividade, mas não em am-
pliar sua carteira de benefícios com cre-
che e flexibilidade de horário, entre
outros benefícios para o funcionário",
pontua a professora.

Outra forma de desmerecimento do
trabalho das mulheres é demonstrada
pelos salários. Também segundo dados
do IBGE, entre 2012 e 2016 as mulhe-
res ganhavam 75% do salário dos ho-
mens pela mesma função exercida (Es-
tatísticas de Gênero - Indicadores soci-
ais das mulheres no Brasil).

Para mudar esse cenário, a professo-
ra sugere uma mudança na cultura em-
presarial brasileira. "É necessário me-
lhorar a capacitação dos dirigentes para
que compreendam que seus estabeleci-
mentos são constituídos por pessoas e
não apenas por máquinas", defende.

MULHERES CHEFIAM OS LARES

Mesmo com mais empecilhos na
busca por emprego, o contingente de
lares em que as mulheres tomam as
principais decisões mais do que dobrou
em 14 anos. Passou de 14,1 milhões, em
2001, para 28,9 milhões, em 2015, o que
representa alta de 105%, segundo estu-
do coordenado pela Escola Nacional de
Seguros. Por isso, é importante a mu-
dança no cenário empregatício.

"Para as mulheres que estão desem-
pregadas, recomendo que persistam na
procura de espaços de trabalho, que va-
lorizem seus currículos e enxerguem seu
potencial a partir de suas experiências
e competências", incentiva Ana Paula.
"Mesmo em menor escala, espaços de
trabalho existem", finaliza.

Apesar das mudanças culturais, dentre os
desalentados, 54% são do sexo feminino, segundo IBGE

D
ivulgação

Global Consultoria: vagas de
emprego para diferentes cargos

Franquias: setor tem alta
de 8,4% no 2º trimestre de 2018

A manutenção do ritmo gradativo do
crescimento econômico e a continui-
dade de iniciativas para o aumento da
eficiência e inovação por parte das re-
des levaram o setor de franquias a um
crescimento nominal de 8,4% no se-
gundo trimestre deste ano, compara-
do ao mesmo período de 2017. Já em
relação ao valor acumulado dos últi-
mos 12 meses, o aumento da receita
foi de 7,4%. Esse índice elevou o fa-
turamento de R$ 156,812 bilhões para
R$ 168,360 bilhões.

Os dados são da pesquisa trimestral
daAssociação Brasileira de Franchising
(ABF). Segundo o presidente da enti-
dade, Altino Cristofoletti Junior, "esse
resultado, mesmo diante de um cená-
rio de incertezas na economia e na po-
lítica, se deve, especialmente, a uma
retomada do ritmo de expansão e ao
empenho das redes em diversificar for-
matos e produtos".

O índice de abertura de lojas no se-
gundo trimestre foi de 3,1%, contra o
fechamento de 1,3% das unidades, o
que resultou num saldo de 1,8% no pe-
ríodo. Este resultado foi melhor quan-
do comparado ao primeiro trimestre
deste ano, em que o índice de abertu-
ra havia sido 2,2% e fechamento 1,2%,
com um saldo de 1%.

EMPREGOS

A indústria do franchising obteve
uma alta de 2% no número de postos
de trabalho no período, que passou de
1,200 milhão para 1,224 milhão de pes-
soas diretamente empregadas no setor
no primeiro semestre de 2018, "favo-
recida pela reforma trabalhista que pos-
sibilitou às redes de franquias amplia-
rem as contratações de forma mais fle-
xibilizada", observa o presidente da ABF.

Num contexto geral, dados do IBGE
indicam que a taxa de desemprego no
Brasil recuou para 12,4% no segundo
trimestre, enquanto o Cadastro Geral
de Empregados e Desempregados (Ca-
ged), do Ministério do Trabalho, aponta
que, após a reforma trabalhista, os
setores de comércio e serviços criaram
75% das vagas de trabalho intermitente
e parcial.

SEGMENTOS

Todos os 11 segmentos listados pela
ABF tiveram desempenho positivo no
segundo trimestre frente aos mesmos
meses do ano passado. A pesquisa in-

dicou que o segmento com maior cres-
cimento no período foi Entretenimento
e Lazer, com alta de 16,1%, com Ho-
telaria e Turismoem segundo lugar, com
14,6%

Obervado o desempenho dos seg-
mentos no primeiro semestre de 2018,
Hotelaria e Turismo lidera, com 14,7%,
invertendo a posição com Entreteni-
mento e Lazer, em segundo lugar
(11,5%).

Interiorização
A pesquisa também reforçou a ten-

dência do movimento de interioriza-
ção das franquias pelo Brasil. De acor-
do com o estudo, a Região Sudeste per-
deu participação no total de unidades
em operação e faturamento. Já as re-
giões Centro-Oeste e Norte passaram
a ser mais representativas no que diz
respeito às unidades em operação nas
regiões e no faturamento.

"Hoje vemos marcas conhecidas em
pequenas cidades, distantes dos gran-
des centros urbanos. Essa capacidade
do franchising chegar a todos os luga-
res, levando marcas, produtos e servi-
ços para todos os públicos revela a força
do setor e a certeza de que as franqui-
as continuarão expandindo em todo o
território nacional", concluiu o presi-
dente da ABF, entidade que represen-
ta oficialmente o sistema de franqui-
as brasileiro, com mais de 140 mil
unidades e cerca de 2.800 marcas de
franquias espalhadas pelo País.

O franchising brasileiro responde por 2,4% do PIB
e emprega diretamente mais de 1,2 milhão de trabalhadores

Segundo Ana Paula Scorsin,
é comum as mulheres retornarem ao
lar para cuidar da casa e dos filhos

De acordo com Altino Cristofoletti Júnior,
crescimento deve-se à retomada do
ritmo de expansão do setor

D
ivulgação

A empresa de RH procura profissionais
para contratação imediata. É preciso experiência

Empresa Global Consultoria pro-
cura profissionais para cargos de
atendente de lanchonete natural,
somente feminino, e vendedor ex-
terno, para ambos os sexos, em uma
empresa de reciclagem de metais e
ferro para contratação imediata.
Para os dois cargos, é fundamen-
tal que o candidato tenha experi-
ência na área desejada.

Interessadas na função de aten-
dente também devem ter boa no-
ção e prática de atendimento ao
cliente e na cozinha. Como a pro-
fissional selecionada atuará na
confecção de sanduíches, sucos, sa-
ladas, açaí etc, é necessário cursos
na área de alimentos. Ademais, é
desejável que a candidata more na
região de Jacarepaguá, já que a
empresa contratante está localiza-
da na Taquara.

Para o cargo de vendedor exter-
no é necessário ter ensino médio
completo, veículo próprio com do-
cumentos em dia, experiência
comprovada na área comercial ex-
terna, preferencialmente no setor
de bebidas e/ou alimentício, e do-
mínio do pacote Office. Além dis-
so, é desejável que o candidato
more na região de Bangu - Zona
Oeste, onde está localizada a
empresa contratante.

Entre as atividades desempenha-
das pelo vendedor externo, está a
realização de visitas aos clientes para
negociação e compra de materiais,
abertura de novos fornecedores e
reativação de inativos, avaliação
dos materiais recebidos e do de-
sempenho dos fornecedores e acom-
panhamento dos pedidos.

A atendente trabalhará de segun-

da-feira a sábado, das 12 h às 20
horas, além de dois domingos por
mês. O salário é de R$ 1.074, e a
empresa oferece benefícios como
vale-transporte e refeição no local
de trabalho. Para o cargo de ven-
dedor externo, a jornada de traba-
lho é de segunda a sexta-feira, das
8 às 17 horas. A empresa oferece
salário no valor de R$ 1.500, pre-
miação e ajuda de custo (remune-
ração média de R$ 2.500).

Como Fazer
Como fazer:Os interessados

devem enviar currículo com ur-
gência para <curriculo @global-
consultoriarh. com.br>, infor-
mando o nome da vaga no assun-
to, ou por meio do site
<www.globalconsultoriarh.com.br>.

Sobrancelhas Design: vagas para
ensino médio em lojas na Zona Sul
A empresa informa que a seleção será feita
no dia 16 de outubro e haverá convocação por e-mail

A franquia Sobrancelhas Design
disponibilizou 11 vagas de emprego
efetivas, exclusivas para mulheres
com ensino médio completo, para
os cargos de designer de sobrance-
lhas, recepcionista vendedora e ge-
rente, nas lojas da Zona Sul do Rio.
A empresa informa que a seleção
será feita no dia 16 de outubro e
haverá convocação por e-mail.

As gerentes precisam ter experi-
ência em gestão comercial, prefe-
rencialmente de equipe de vendas.
As designers devem ter habilidades
com as mãos, mesmo não tendo
uma experiência como designer de
sobrancelhas. A empresa exige can-
didatas com experiência em vendas,
além de dinâmicas, proativas, sim-
páticas e disciplinadas. As recepci-
onistas precisam ser vendedoras, co-
municativas e com disponibilidade
de horário.

Durante o processo seletivo, será
realizada uma análise prévia do cur-
rículo. Após o recrutamento, aconte-
cerá a seleção de pessoal no auditó-
rio com a supervisora Gisele Gonçal-
ves, onde serão realizadas três etapas
de avaliação: apresentação individual,

dinâmica de grupo e entrevista.
A empresa oferece treinamento du-

rante todo o ano de desenvolvimento
de habilidades e competências, atendi-
mento de excelência, liderança e ges-
tão, entre outros. A previsão para o iní-
cio das atividades é ainda em outubro.
A carga de trabalho inclui 44 horas se-
manais, e as folgas são realizadas de
acordo com os dias e horários de fun-
cionamento das lojas. A empresa infor-

Como Fazer
As interessados devem enviar

o currículo no corpo do e-mail
(nunca anexado) e no assunto es-
crever a vaga pretendida + bairro
que reside, Para <gisele. santos
@blessnegocios.com.br>.

Corpus Depilação abre vagas para
depiladora e designer de sobrancelhas

A Corpus Depilação, espaço exclusiva-
mente feminino, procura depiladoras e
designer de sobrancelhas para as lojas do
Méier, Madureira, Tijuca, Ilha do Gover-
nador e Barra da Tijuca. As candidatas
devem ter nível médio completo, mas
não é necessário experiência na função
desejada. As inscrições ficam abertas até
preenchimento das vagas.

O processo seletivo será feito por meio

de análise curricular e entrevista com
o RH. As aprovadas farão curso de for-
mação de depilação e designer de so-
brancelhas, fornecido pela própria
empresa. Somente após finalização do
curso, com duração de 15 dias, as pro-
fissionais iniciam as atividades.

A contratação é por MEI e as colabo-
radoras receberão 15% de comissão e
premiação. A jornada de trabalho e as

As vagas são efetivas e para diferentes bairros:
Méier, Madureira, Tijuca, Ilha do Governador e Barra da Tijuca

escalas são combinadas posteriormente,
após aprovação. No entanto, todas as
vagas são efetivas e as contratadas, de-
pendendo da atuação, podem se tornar
gerente de uma das unidades.

Como Fazer
As interessadas devem enviar

currículo com idade, bairro onde
mora e foto para rh@ corpusde-
pilacao .com.br

ma os valores salariais na seleção, bem
como os benefícios.

Contratações são
para início imediato.
É fundamental
ter experiência

D
ivulgação

Todas as 11 vagas
são destinadas
apenas para
o sexo feminino

D
ivulgação
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estágio/trainee

Estudantes de Medicina têm até o
dia 31 de outubro para se inscrever
no Programa de Estágio Acadêmi-
co em Medicina Intensiva do Insti-
tuto D’Or de Ensino e Pesquisa
(IDOR) e da Rede D’Or. Uma taxa
de R$ 180 é cobrada no ato da
inscrição. Podem se candidatar alu-
nos dos 9º, 10º ou 11º períodos
do curso de Medicina. A seleção
será feita por meio de uma prova
objetiva que acontecerá dia 4 de
novembro, no Centro de Conven-
ções Sul América, Cidade Nova. A
prova começará às 9 horas, mas os
candidatos devem chegar às 7 ho-
ras, para credenciamento.

Para os aprovados, será oferecida
formação teórica e prática durante o
estágio. Os módulos teóricos envol-
vem sessões científicas, palestras, se-
minários e eventos nos hospitais e
discussão de casos clínicos com equi-

Rede D’Or abre 100 vagas para
programa de estágio acadêmico

pamentos multiprofissionais e de ar-
tigos científicos. Na prática, os estu-
dantes atuarão na área de Medicina
Intensiva, sob supervisão do acadê-
mico de Medicina, sendo expostos
ao tratamento intensivo de pacien-
tes críticos. Dessa forma, além de
ganharem experiência, os estudan-
tes poderão se familiarizar com o uso
de equipamentos e com a rotina de
um hospital.

As atividades começarão a partir
de 14 de janeiro de 2019, e os estu-
dantes aprovados serão distribuídos
entre nove hospitais da rede: Barra
D’Or, Copa D’Or, Quinta D’Or, Rios
D’Or, Norte D’Or, Niterói D’Or,
Caxias D’Or, Clínica São Vicente e
Oeste D’Or. Para o futuro, ainda há
a oportunidade de trabalhar na Rede
D’Or São Luiz e/ou fazer pós-gradu-
ação no IDOR.

Das 18 horas semanais do estágio,

As atividades começam a partir de 14 de janeiro
e o programa dura 12 meses, com possibilidade de renovação

Como Fazer
Os interessados devem se ins-

crever por meio do site http://
www.idor.org/cursos/concurso-
para-estagio-academico-em-medi-
cina-intensiva-2018

12 são de plantão diurno e seis de
atividades teóricas. Durante os 12
meses de programa, com possibili-
dade de renovação, os estudantes re-
ceberão bolsa-auxílio de R$ 550, vales-
alimentação e transporte municipal
e seguro para acidentes pessoais.

Os conteúdos da prova assim como
outras informações estão disponíveis
no folder do programa e podem ser
acessadas por meio do link https://
d r i v e . g o o g l e . c o m / f i l e / d /
1MD7vfI6By7 DvDqr70l0PWeVfaK-
7sV_X/view

Estudantes e profissionais das mais
diversas áreas, como Administração,
Ciência da Computação, Ciências
Biológicas, Ciências Contábeis, Co-
municação Social, Contabilidade,
Direito, Economia, Engenharia (to-
das), Estatística, Farmácia, Informá-
tica, Jornalismo, Marketing, Pedago-
gia, Psicologia, Publicidade e Pro-
paganda e Relações Públicas, têm
somente até o próximo dia 19 de
outubro para se inscrever nos pro-
gramas de estágio e trainees da Pep-
siCo.

Para o First Gen, programa de es-
tágio, são 38 vagas para estudantes
universitários que concluirão a gra-
duação até 2020. Já para o chama-
do Next Gen, programa de trainees,
há 18 vagas disponíveis para profis-
sionais de diferentes áreas que sejam
recém-formados ou que tenham con-
cluído o curso entre 2016 e 2018.

O processo seletivo integra o Seja
Único, plataforma de atração de ta-
lentos da PepsiCo, que abre as por-
tas da companhia para jovens pro-
fissionais. A maior parte do proces-
so seletivo é feito online, por meio de
uma plataforma que permite maior
agilidade e proporciona uma expe-
riência diferenciada aos candidatos.
O recrutamento feito pela PepsiCo
tem como característica a diversida-
de e as etapas iniciais são feitas "às
cegas".

Última semana para inscrições
de estagiários e trainees na PepsiCo

Para tornar a seleção ainda mais
dinâmica e proporcionar uma jor-
nada de aprendizado aos candida-
tos, a PepsiCo conta com dois novos
parceiros. A seleção para estágio será
feita em parceria com a Eureca,
empresa de atração de talentos. A
novidade visa a gerar uma experiên-
cia diferenciada, colaborando para
o desenvolvimento dos participan-
tes ao longo de todo o processo.

Já a Cia de Talentos será a parceira
para a seleção de trainees e fornece-
rá, por meio de sua plataforma digi-
tal Bettha, inovação ao processo. Será
possível, por exemplo, mapear o perfil
dos candidatos e fazer a definição de
âncoras de carreira, culminando com
o feedback instantâneo sobre com-
portamento, estilo de trabalho, inte-

São 38 vagas de estágio e 18 de trainee
de diversas áreas de formação. Só até dia 19

resses e expectativas profissionais.
A primeira fase é a das inscrições e

neste período o candidato também
terá acesso a jornadas de aprendiza-
gem relacionadas à carreira e desen-
volvimento. Elas serão opcionais, mas
ajudarão no andamento do proces-
so. Após o término das inscrições, os
candidatos serão convidados a pre-
encher um formulário para avaliar a
identificação com a cultura da Pep-
siCo, onde será possível comparar
as características esperadas pelo pro-
grama com as respostas dos partici-
pantes e entender os que apresenta-
rem maior aderência a este perfil.

A terceira etapa é de resolução de
um case com envio de resposta por
meio de um vídeo. A última etapa para
finalização do processo ocorrerá num
único dia e será presencial com ativi-
dades em grupo e entrevistas.

As vagas para o First Gen estão dis-
tribuídas entre as cidades de São
Paulo, Ribeirão Preto, Sete Lagoas,
Contagem, Belo Horizonte, Porto
Alegre, Itu, Sorocaba, Guarulhos,
Recife e Curitiba. As vagas para o
Next Gen são para a sede da Pepsi-
Co, localizada em São Paulo, mas
algumas vagas poderão ser alocadas
em outras cidades do Brasil.

A fase de inscrições para o Pro-
grama Trainee de Gestão e Comér-
cio 2019 da Leroy Merlin está che-
gando ao fim. Os interessados só
têm até o dia 29 deste mês para se
candidatar às vagas e ter a oportu-
nidade de fazer parte do time da
empresa em 2019. O programa, que
é voltado para estudantes de qual-
quer área (exceto a de Saúde) for-
mados a partir de 2014 e/ou para
universitários com previsão de gra-
duação em dezembro de 2018, tem
foco em vendas e busca promover
experiência de imersão sobre o que
é e como funciona o varejo.

A empresa busca pessoas que te-
nham disponibilidade para traba-
lhar aos finais de semana em horá-
rio de varejo e disponibilidade para
mudanças de endereço, uma vez
que não há discriminação de esta-
do para as vagas. Durante todo o
programa, que tem duração de 12
a 15 meses, os jovens serão acom-
panhados por mentores epela área
de desenvolvimento, além de par-
ticiparem de módulos de formação.

A seleção, que é feita em cinco

etapas, termina em janeiro com a
contratação dos aprovados. Após
a inscrição, os candidatos realizam
testes de Lógica e Cultura, entre-
vista digital, filtro algoritmo e, por
último, passam pelo hackaton, uma
maratona de programação.

As informações sobre salário, be-
nefícios e jornada de trabalho não
são divulgadas pela empresa.

Leroy Merlin: 50 vagas para o
Programa Trainee de Gestão e Comércio
Interessados têm até o dia 29 de outubro
para se inscrever. O programa tem foco em vendas

Como Fazer
Os interessados devem se ins-

crever por meio do site https://
v a g a s . n e w i k . c o m . b r /
VagasNewik?Id=92835&utm_source=.

O período de inscrição para o
Programa Trainee Cielo 2019 está
nos últimos dias. Abertas no pri-
meiro dia deste mês, as inscrições
terminam no dia 22 de outubro.
Doze jovens de qualquer curso que
tenham concluído a graduação a
partir de dezembro de 2016 ou que
tenham previsão de conclusão em
dezembro de 2018 serão selecio-
nados para trabalhar na sede da
Cielo, em Alphaville (Barueri- SP).
Os interessados devem ter fluência
em Inglês e mobilidade e disponi-
bilidade para viagens.

Os estudantes iniciarão as ativida-
des em janeiro de 2019 após apro-
vação no processo seletivo, compos-
to por várias etapas. Em um primei-
ro momento, os candidatos têm seus
currículos analisados e realizam tes-
tes online, que avaliam a capacida-

Últimos dias para inscrição
no Programa Trainee Cielo 2019

de de resolução de problemas e o
domínio do Inglês. Os aprovados
nesta fase passam por avaliações e
dinâmicas presenciais que buscam
mensurar a afinidade do candidato
com a cultura da organização. Para
os finalistas, há ainda uma etapa com
aplicação de um Fintech Day, na qual
os participantes vivenciarão o dia a
dia de uma fintech, enfrentando si-
tuações cotidianas que estimulam a
articulação de pensamentos, ideias e
soluções de forma simples e multi-
disciplinar.

Durante o processo seletivo, os
jovens devem escolher um dos três
pilares para se desenvolverem: Es-
tratégia & Analytics, Digital & Tec-
nologia ou Negócios. Assim, durante
os primeiros seis meses do progra-
ma, os trainees participam do cha-
mado job rotation para que pos-

Podem participar jovens de qualquer
curso superior. Prazo termina dia 22 de outubro

sam conhecer profundamente a pro-
posta de valor da companhia para
o cliente, identificar oportunidades
de evolução, participar de treina-
mentos técnicos e comportamentais
e ser desafiados a desenvolver pro-
jetos estratégicos para a marca. Além
disso, acontecem encontros frequen-
tes com a alta liderança.

A empresa oferece salário com-
patível com o mercado, assistência
médica e odontológica, previdên-
cia privada, auxílio-refeição, esta-
cionamento ou vale-transporte,
seguro de vida e possibilidade de
horário flexível de trabalho. Além
disso, a Cielo tem o "Programa de
Bem com a Vida", que inclui ativi-
dades voltadas para a qualidade
de vida dos funcionários.

Como Fazer
os interessados devem se ins-

crever por meio do site www.
cielo.com.br/carreiras.

Como Fazer
As inscrições devem ser feitas

por meio dos links <eureca.me/
#!/op/pepsico2019> para estágio
e <www.bettha.com/#/company/
237/job-opportunity/447> para
trainee.

Stefanini, multinacional brasilei-
ra de software para informática e
consultoria, está com inscrições
abertas para o programa de está-
gio e trainee Potenciais Stefanini
2019 para as cidades do Rio de
Janeiro, São Paulo e Brasília. Para
as vagas de trainee, a empresa busca
universitários que tenham conclu-
ído a graduação a partir de de-
zembro de 2016 ou que tenham
graduação prevista para dezembro
de 2018. Já para as oportunidades
de estágio, os estudantes devem estar
cursando o último ou penúltimo
ano da faculdade.

Para essas oportunidades, é ne-
cessário que os candidatos estejam
cursando ou sejam graduados em
Administração de Empresas, En-
genharias, Tecnologia da Informa-
ção, Economia, Marketing, Comu-
nicação, Relações Internacionais,
Psicologia, Estatística ou Direito.
Ter domínio de Inglês também é
um dos pré-requisitos. Espanhol é
desejável e pode ser um diferenci-
al. As inscrições podem ser feitas
até o dia 19 de outubro.

Após realização das inscrições e
de cadastro, os candidatos serão
avaliados por meio de teste online
que inclui prova de raciocínio
lógico em Inglês e teste de Lear-
ning Agility. Posteriormente, serão

encaminhados para a etapa pre-
sencial, dividida em três fases:
desafio enigmático em grupo feito
com o RH, Word Café com os
gestores do programa e seus res-
pectivos desafios e entrevista pre-
sencial para escolha dos aprova-
dos.

Durante os dois anos de progra-
ma, os jovens serão incentivados
na cocriação de soluções, desen-
volvendo projetos diferenciados e
inovadores de acordo a área em
que forem alocados. Os 24 seleci-
onados serão acompanhados por
um gestor do setor de atuação,
mentor e um gestor de RH. Ao final
do processo, o estagiário com bom
desempenho poderá ingressar no
programa de trainees ou até mes-
mo assumir posição estratégica na
Stefanni, assim como os participan-
tes do programa de trainees.

A empresa oferece salário com-
patível com o mercado e benefíci-
os como vale-refeição, vale-trans-
porte, seguro de vida, assistência
médica etc.

Stefanini procura 24 jovens
para Programa Potenciais da empresa
Estudantes de diversas áreas podem
se inscrever até o próximo dia 19 de outubro

Como Fazer
Os interessados devem se ins-

crever no link jobs.kenoby.com/
stefaninipotenciais/.

Novartis, empresa do setor farma-
cêutico, está com inscrições abertas,
até o dia 22 de outubro, para o Pro-
grama de Estágio 2019. A compa-
nhia busca 20 universitários que te-
nham previsão de conclusão da gra-
duação entre dezembro de 2019 e
julho de 2021 e estejam cursando
Administração, Marketing, Comuni-
cação Social, Publicidade e Propa-
ganda, Hotelaria, Turismo, Engenha-
ria Elétrica, Engenharia Biomédica,
Engenharia Mecatrônica, Biomedi-
cina ou Farmácia.

Além disso, a empresa exige que os
candidatos tenham Inglês interme-
diário ou avançado, conhecimentos
do pacote Office, estudem no perío-
do noturno e tenham disponibilida-
de para estagiar 30 horas semanais.

Durante o programa, que tem
duração prevista de um a dois anos,
os jovens poderão atuar nas áreas de
Acesso, Assistência Técnica, BD&L,
Finanças, Marketing e Recursos Hu-
manos. Independentemente do se-
tor desejado, a Novartis busca uni-

versitários interessados em se desen-
volver profissional e pessoalmente e
que desejam contribuir com o pro-
pósito da empresa.

O processo seletivo será feito por
meio de entrevistas e dinâmicas de
grupo online. Os aprovados pode-
rão atuar na sede da empresa em São
Paulo ou nos escritórios de Barueri e
do Rio de Janeiro a partir de feverei-
ro de 2019 e receberão bolsa-auxílio
e benefícios como assistência médi-
ca, refeição no local de trabalho, es-
tacionamento etc.

Por meio da iniciativa de gestão de
pessoas, a empresa oferece também
programas de desenvolvimento de
carreira, oportunidades de crescimento,
horário flexível para entrada e saída,
sexta-feira feliz e outros benefícios.

Novartis busca 20 jovens
para o seu programa de estágio
Oportunidades para universitários de
diferentes cursos de graduação vão até dia 22

Como Fazer
As inscrições devem ser reali-

zadas pelo site <www. atsglobe.
com/hotsite/novartis2019>.




