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Ricardo Eletro seleciona para 100 vagas
Ricardo Eletro inscreve para 100 vagas de vendedor e estoquista. Oportunidades para quem tem 1º e 2º graus. Página 3

Maior parte dos cargos exige que os candidatos tenham o nível fundamental

EMPREGOS DOMÉSTICOS:
1.100 VAGAS. ATÉ R$2.500

As consultorias Espaço Rio Casa e Dinâmica RH recrutam para serviços domésticos. No total, há 1.100 vagas em
cargos como cozinheira, empregada doméstica, babá, caseiro e outros. Salários podem chegar a R$2.500. Páginas 3 e 7

CACAU SHOW ABRE
456 VAGAS NO RIO PARA

VENDEDOR. 2º GRAU
Contratação temporária para atuar durante a Páscoa. Veja como concorrer a uma vaga

A Cacau Show já seleciona vendedores para trabalho temporário durante o período da Páscoa. São 4.700 vagas em todo o
 país, das quais 456 são para o Estado do Rio de Janeiro. Há possibilidade de efetivação. Saiba como enviar o seu currículo.  Página 5

VAGAS PARA O RIO, NITERÓI E OUTRAS CIDADES

Vagas para atendente, ajudantes de cozinha, entregador, motorista e ciclista

PARMÊ E DOMINO’S:
OFERTA DE 250 VAGAS PARA
CARGOS DE 1º E 2º GRAUS

As redes de pizzaria Parmê e Domino’s oferecem 250 vagas de emprego em cargos que exigem os níveis fundamental
e médio. Há oportunidades para atuação em diversos bairros do município do Rio de Janeiro, além de Niterói. Página  7

Curta nossa página no

Siga também, o
jornal Empregos & Estágios
no Twitter: @JEE_empregos

www.facebook.com/JEEempregos
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Atento: 1.731 vagas de telemarketing. 2º grau
A Atento está com inscrições abertas para 1.731 vagas de operador de telemarketing, na cidade do Rio de Janeiro. Empresa oferece vários benefícios.
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Shopping no
Recreio oferece
73 vagas em
diversos cargos
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Nuclep abre
seleção para
jovem aprendiz.
Salário de R$763

Página 9

Direito: vagas
de estágio na
Defensoria
Pública da União

Página 8



Empregos & Estágios • 17 a 23 de janeiro de 2014

2 serviços

Empregabilidade:
área técnica em alta
Segundo pesquisa da Confe-
deração Nacional das Indús-
trias (CNI), nos próximos
anos profissionais com for-
mação técnica de nível mé-
dio e superior terão maiores
chances de atuação no mer-
cado de trabalho. De acordo
com um estudo realizado
pela Federação das Indústri-
as do Rio de Janeiro (Firjan),
entre as dez profissões no
ambiente industrial com
maiores perspectivas, cinco
delas estão relacionadas a
cursos técnicos. Dentre eles,
foram ressaltados os cursos de
Petroquímica, Manipulação
Farmacêutica, Refino de Pe-
tróleo e Gás, entre outros. De
acordo com o secretário de
educação profissional e tec-
nológica do ministério da
educação, Eliezer Pacheco,
esses resultados mostram que
os cursos técnicos ainda são
ótimos caminhos para levar
ao mercado de trabalho. Já
para quem busca um ensino
tecnológico, a regra básica é
possuir ensino médio com-
pleto. Sua diferença em rela-
ção ao ensino superior é o
menor tempo de duração.
Em pesquisa realizada pela
Fundação Getulio Vargas
(FGV) foi constatado que um
profissional com graduação
de tecnólogo chega a ganhar
23,3% mais do que aquele que
não possui a graduação, e as
chances de conseguir uma
oportunidade na área escolhi-
da são bem maiores.

Desafios de
ser professor
De acordo com dados do
Censo Inep/MEC 2012, há
7.037.688 alunos no Ensino
Superior no Brasil. Desses,
19,5% estão matriculados
em cursos de licenciatura,
ou seja, todos são prepara-
dos, durante a graduação,
para se tornarem professores
do ensino médio e funda-
mental. Porém, segundo a
enquete realizada pelo Nube,
que contou com a participa-
ção de 6.910 internautas,
quando perguntados sobre a
vontade de ser professor de
ensino fundamental ou mé-
dio, a resposta vencedora foi
“Não, é uma profissão cada
vez menos valorizada” com
40,07%, seguida das alterna-
tivas “Sim, tenho vocação
para ensinar”, com 28,93%,
e em terceiro lugar, com
19,70%, ficou a alternativa
“Já tive vontade, mas desisti
pelas más condições”. Em-
bora o número de formados
aumente a cada ano, pesqui-
sas revelam o desinteresse
pela carreira de educador.

Jogo para
estagiários
A People on Time, consul-
toria especializada em recru-
tamento e seleção de estagi-
ários e trainees, lançou, no
mês de dezembro, um jogo
interativo intitulado “A hora
do estágio”. Nele, os futuros
profissionais poderão se de-
senvolver e refletir sobre o
que é mais importante e do
que precisarão abrir mão na
carreira para atingir seus ob-
jetivos profissionais. Além
de curtir o jogo, os partici-
pantes também terão a opor-
tunidade de vivenciar os di-
lemas e decisões do dia a dia
para compatibilizar estágio,
amigos, relacionamentos,
professores e família. “É
uma iniciativa inovadora
que pretende auxiliar todos
aqueles que pretendem in-
gressar no mercado de tra-
balho”, diz a sócia-diretora
da People, Elvira Berni. Ao
final do jogo, os participan-
tes poderão verificar o im-
pacto das ações escolhidas e
conhecer o seu perfil profis-
sional. O jogo é gratuito e
está disponível no site da
People <www. peopleonti-
me. com.br>.

Shell abre programa para formação
de jovens empreendedores no Rio
Programa é aberto a candidatos que tenham entre 20 e 34 anos
de idade, ensino médio completo e sejam morador do Rio de Janeiro

Expo Universidade começa nesta
segunda, 20, no Shopping Nova América
Oportunidades de cursos gratuitos, tais como Atendimento
ao Cliente, Atualização Gramatical, Finanças, Inglês e outros

CURSOS & EVENTOS
CUIDAR BEM
A Espaço Cuidar Bem oferece nos dias 23, 24, 30 e 31 de
janeiro, das 13h às 18h, o curso Treinamento de Babás. O
curso será composto por aulas de Nutrição Infantil, Cuidados
com Bebês, Recreação Infantil, Primeiros Socorros, A Babá 5
Estrelas, Psicomotricidade e Segurança da Informação. O va-
lor é de R$200, que poderá ser pago por meio de depósito
bancário ou parcelado em até duas vezes no cartão de crédito.
Todas as alunas receberão certificado ao término do curso,
mediante presença integral às aulas. Os interessados devem
comparecer à Av. das Américas, 7.907, bloco 3, 211, Barra da
Tijuca, Shopping Open Mall, Rio de Janeiro, de segunda a
sexta-feira, das 9h às 17h.

PUC-RIO
A escola de Negócios da PUC-Rio está com 15 vagas em
aberto para o MBA Gestão Comercial e de Vendas. Os pro-
fissionais que se inscreverem até o dia 31, sexta-feira, terão
10% de desconto na matrícula. O material didático e os li-
vros já estão inclusos. As aulas começam em abril de 2014
e serão realizadas às sextas-feiras, das 19h15 às 22h30 e
aos sábados, das 8h às 17h30, a cada 15 dias. Este curso é
pioneiro no RJ e é destinado, principalmente, aos profissio-
nais da área comercial, empreendedores e donos de em-
presas que aspiram aprimorar seus conhecimentos de ges-
tão comercial e vendas, com informações sobre administra-
ção de vendas, negociação, marketing, finanças e gestão
de pessoas. Ao final do curso, em junho de 2015, será ofe-
recida opcionalmente uma viagem de intercâmbio comerci-
al a Xangai, pelo período de 12 dias, para os interessados
desenvolverem networking internacional. Inscrições pelo site
<www.iag.puc-rio.br/cursos/mba/gestao-comercial/sobre-o-
curso>, ou pelo telefone (21) 2138-9240.

ABF-RIO E ESPM-RJ
Estão abertas as inscrições para as novas turmas do curso de
pós-graduação em Gestão com ênfase em Franquias da ESPM-
RJ, em parceria com a Associação Brasileira de Franchising
Rio de Janeiro (ABF-Rio). O forte crescimento do mercado de
franquias no Brasil, a potência das marcas no exterior e uma
demanda reprimida por cursos de especialização nesta área
gerou uma grande procura pelo curso, que é voltado para
profissionais, gestores, consultores e empreendedores liga-
dos direta ou indiretamente com negócios do franchising. A
aula inaugural está prevista para o dia 26 de abril. As matrícu-
las poderão ser realizadas até do dia 24 de abril. Para quem
se inscrever até o dia 14 de março terá um desconto de 50%
no valor da entrada nos planos parcelados e de 5% no valor
para pagamento à vista. Os alunos matriculados até 24 de
março terão direito de participar gratuitamente de dois
workshops temáticos promovidos pela ESPM nos meses de
março e abril. As inscrições estão abertas, exclusivamente pelo
site <www.espm.br>.

CRAFTART
A Craftart apresenta os novos cursos do primeiro semestre de
2014 em uma “Recepção de Ano Novo” nos dias 17 e 18 de
janeiro, das 11h às 15h. Cada curso terá uma peça pronta, que
será ministrada aos visitantes, que poderão conhecê-lo e tirar
dúvidas. Outra atração é a degustação de brigadeiros gour-
met, espumante e chá gelado. Quem se matricular em algum
dos cursos ou fizer compras no espaço durante o evento ga-
nhará 10% de desconto. A Craftart fica na Rua 28 de Setem-
bro, 112, sala 503, Vila Isabel, Rio de Janeiro. Mais informa-
ções: (21) 3189-6658.

INC
O Instituto Nacional de Cardiologia (INC) abriu vagas para seu
curso de Especialização em Cardiologia. As inscrições podem
ser feitas pelos telefones (21) 2265-5331 e (21) 3037-2326. As
aulas começam em março deste ano, sob coordenação da
doutora e mestre em Cardiologia Aurora Issa. O hospital fica
localizado na Zona Sul do Rio de Janeiro, no bairro das Laran-
jeiras. O valor é R$1 mil por mês. A duração do curso será de
dois anos, totalizando 2.880 horas.

CULTURE SHIFT BRASIL
Promover soluções criativas e que utilizem a tecnologia
como aliada para resolver problemas cotidianos do Rio de
Janeiro (lixo, violência, trânsito, etc). Esse é o objetivo do
Culture Shift: Gambiarra Tech, projeto do British Council,
que acontece pela primeira vez no Rio, de 14 a 16 de feve-
reiro. Serão selecionados 30 projetos, cujos criadores par-
ticiparão de palestras e workshops com experts das áreas
de criação, digital, tecnologia e em temas sociais, além de
oficinas com especialistas britânicos. O melhor deles ga-
nhará o prêmio de R$5 mil. O objetivo é dar oportunidade
a iniciativas viáveis e extremamente úteis como meio de
promover qualidade de vida para quem vive na cidade,
criando soluções que ultrapassem os três dias de evento e
transforme de verdade, ao menos um pouco, a realidade
de uma cidade como o Rio de Janeiro. Inscrições podem
ser fe i tas até 24 de janeiro pelo s i te <https: / /pt .
surveymonkey.com/s/cultureshiftrio>.

EXPEDIENTE
• Editor-chefe: Editor-chefe: Editor-chefe: Editor-chefe: Editor-chefe: Felipe Simão
• Repórteres: Repórteres: Repórteres: Repórteres: Repórteres: Isabella Germano e Fernanda Gomes

• PrPrPrPrProjeojeojeojeojettttto Gráfo Gráfo Gráfo Gráfo Gráfico/Editico/Editico/Editico/Editico/Editoração:oração:oração:oração:oração: Teresa Perrotta

• TTTTTelefelefelefelefelefoneoneoneoneonesssss::::: (21) 3233-6361/6339/6336
•Departamento de Promoção e Marketing:Departamento de Promoção e Marketing:Departamento de Promoção e Marketing:Departamento de Promoção e Marketing:Departamento de Promoção e Marketing:
  Marcio Iliescu (m.iliescu@globo.com)
     • TTTTTelefelefelefelefelefones:ones:ones:ones:ones: (21) 3233-6240 ou (21) 99974-0042

Leitores podem participar do jornal Empregos & Estágios dando

sugestões, fazendo críticas ou tirando dúvidas. Para isso, basta enviar

e-mail para <atendimento@jee.com.br>

CANAL DIRETO COM O LEITOR

O JORNAL O JORNAL O JORNAL O JORNAL O JORNAL EMPREGOS EMPREGOS EMPREGOS EMPREGOS EMPREGOS &&&&& ESTÁGIOS É UMA  ESTÁGIOS É UMA  ESTÁGIOS É UMA  ESTÁGIOS É UMA  ESTÁGIOS É UMA PUBLICAÇÃOPUBLICAÇÃOPUBLICAÇÃOPUBLICAÇÃOPUBLICAÇÃO
DDDDDA EDITA EDITA EDITA EDITA EDITORA DE PUBLICAÇÕES SEGMENTORA DE PUBLICAÇÕES SEGMENTORA DE PUBLICAÇÕES SEGMENTORA DE PUBLICAÇÕES SEGMENTORA DE PUBLICAÇÕES SEGMENTADADADADADASASASASAS

CNPCNPCNPCNPCNPJ:J:J:J:J: 04.216.806/0001-72

Endereço: Endereço: Endereço: Endereço: Endereço: Rua do Senado, nº 229, Centro
CEP: CEP: CEP: CEP: CEP: 20.231-020 | TTTTTel.: el.: el.: el.: el.: 21 - 2232-4046

Fernanda Gomes

Estão abertas as inscri-
ções para o programa Shell
Iniciativa Jovem 2014. O
programa é voltado para jo-
vens que sonham em se tor-
nar empreendedores de su-
cesso e abrir o próprio ne-
gócio. Os interessados têm
até o dia 14 de fevereiro para
se inscrever.

Este ano, o Iniciativa Jo-
vem terá como tema o “Em-
preendedorismo Sustentável” e
contará, mais uma vez, com o
Centro Integrado de Estudos e
Programas de Desenvolvimen-
to Sustentável (Cieds) como o
principal parceiro e responsável
pela execução do projeto no
Brasil, estimulando a inovação
empreendedora.

Para participar do progra-
ma, é necessário ter entre 20 e
34 anos de idade, ensino mé-
dio completo e ser morador
do Rio de Janeiro, além de ter
perfil empreendedor e vonta-
de de possuir próprio negócio.
As inscrições devem ser feitas
no site do programa.

Segundo a jornalista
Mauana Simas, 24 anos, ven-

Serviço
Para participar, os can-

didatos devem se inscre-
ver pelo <www.iniciativa
jovem.org.br>

cedora da edição 2013 com o
“Nós Todos Filmes”, produ-
tora que disponibiliza recur-
sos de acessibilidade para de-
ficientes visuais e auditivos
para assistirem a filmes e ví-
deos convencionais, o Progra-
ma Shell Iniciativa Jovem a
auxiliou a tirar a ideia do
papel. “Entrou uma Mauana
jornalista e está saindo uma
Mauana gestora. Tinha um
sonho e não tinha a menor
ideia de como fazer aconte-

cer, tirar a ideia do papel.
Depois do Iniciativa Jovem
eu conheci todas as ferramen-
tas, me capacitei e conquistei
o que queria: abrir minha pró-
pria produtora”, explica.

Fernanda Gomes

Entre os dias 20 de janeiro
e 16 de fevereiro acontecerá no
Shopping Nova América o
Expo Universidade. O evento
conta com o apoio do Centro
de Integração Empresa-Esco-
la (Ciee), que estará promo-
vendo e oferecendo uma série
de cursos gratuitos, tais como
Atendimento ao Cliente, Atu-
alização Gramatical, Finan-
ças, Inglês, Matemática e Mi-
crosoft Excel, entre outros.

O Ciee também disponibi-
lizará informações sobre o
Aprendiz Legal, programa de
aprendizagem voltado para a
inserção de jovens no mun-
do do trabalho, além de ca-

dastrar os interessados em
participar do programa. Além
disso, a instituição também
oferecerá teste de orientação
profissional, vagas para jo-
vens aprendizes, ofertas de
cursos de qualificação gratui-
tos, descontos em cursos de
graduação, dicas e orientação
para quem quer prestar con-
curso público.

Segundo o coordenador
do projeto, Denis Puga, o
Expo Universidade tem o ob-
jetivo de ajudar estudantes
neste momento tão importan-
te de suas vidas. “Sabemos
que muitos jovens escolhem
sua profissão sem antes ana-
lisar com cuidado as opções
de carreira, como andam as

contratações do mercado e
quais as atividades que podem
exercer em cada profissão es-
colhida. O evento visa a in-
formar, orientar e deixa-los
mais seguros neste momento
de decisão”, explica.

Programa ajuda empreendedores a abrirem o seu próprio negócio

Serviço
A Expo Universidade

acontecerá entre os dias 20
de janeiro a 16 de fevereiro
no Shopping Nova Améri-
ca, de segunda a sábado, das
10h às 22h e aos domingos,
das 13h às 21h. O Nova
América fica localizado na
Av. Pastor Martin Luther
King Jr., 126, Del Castilho,
Rio de Janeiro

D
ivulgação

Mercado
de Trabalho
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empregos

Atento Brasil não exige experiência de seus operadores de telemarketing

D
ivulgação

Atento tem oferta de 1.731 vagas
para teleoperador no Rio de Janeiro
Para concorrer a uma vaga, é necessário que o candidato tenha o nível médio.
Além do salários, empresa oferece uma série de benefícios aos seus funcionários

Ricardo Eletro seleciona para 100 vagas
de vendedor e estoquista. 1º e 2º graus

Dinâmica RH: 500 vagas de
doméstica e 400 de cozinheiro

A consultoria Dinâmica RH inscreve profissionais
interessados em conseguir uma oportunidade de empre-
go ainda neste início de ano. Ao todo, estão disponíveis
949 vagas em diversas funções. Há chances em funções
dos níveis fundamental, médio e superior.

Quem possui o ensino fundamental podem concor-
rer aos cargos de ajudante de confeiteiro, ajudante de
cozinha, ajudante de padeiro, atendente de restauran-
te, auxiliar de restaurante, balconista de papelaria, au-
xiliar de serviços gerais, padeiro e copeiro. Para este
nível o destaque é para a função de doméstica, com
oferta de 500 vagas.

Já para quem possui o ensino médio ha vagas como
assistente de departamento pessoal, auxiliar de escritó-
rio, assistente de escrita fiscal, auxiliar de contabilida-
de, operador de caixa, auxiliar de produção e opera-
dor de xerox. A maior quantidade de postos de traba-
lho para profissionais com o nível médio é para o car-
go de cozinheiro self  service, que possui 400 vagas.
Para nível superior são oferecidas chances como peda-
goga e secretaria escolar.

Os candidatos devem comparecer com documentos,
incluindo carteira de trabalho, comprovante de residên-
cia e currículo atualizado, de segunda a sexta-feira, das
9h às 15h, à Av. Dom Helder Câmara, 7.797, sala 201,
Abolição, Rio de Janeiro. No caso dos empregos domés-
ticos deverá fornecer também telefone dos últimos em-
pregos como fonte de referência, ou preferindo inscrever-
se diretamente no site <www.dinamicarh.com.br>, ane-
xando uma foto.

Célula de Empregos abre
seleção para 100 vagas no Rio

A Célula de Emprego recruta profissionais para o pre-
enchimento de 100 vagas no Rio de Janeiro. Entre as opor-
tunidades, há chances para trabalhar no ramo hoteleiro,
em restaurantes e pizzaria, empresa de automação e co-
mércio, além de vagas em uma empresa de grande porte.

Para o setor hoteleiro são oferecidas oportunidades
nos cargos de garçom, cozinheiro, recpcionista, porteiro,
supervisor de governança e arrumador de suíte. Já para a
área comercial há vagas para vendedor de loja, para tra-
balhar em Copacabana.

Quem deseja atuar em restaurante ou pizzaria conta
com vagas nos cargos de ajudante de cozinha, pizzaio-
lo, garçom, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de esto-
que e recepcionista.

Estão em aberto, ainda, vagas em uma empresa de
grande porte situada em Magé, na função de motorista e
oportunidades em uma empresa de automação nos car-
gos de técnico de eletrônica e auxiliar técnico. Os interes-
sados devem comparecer com currículo, de segunda a
quinta-feira, das 9h às 14h, à Av. Passos, 115, sala 1.101,
Centro, Rio de Janeiro.

Ello Seleção: inscrições abertas
para cargos de 1º, 2º e 3º graus

A Ello Seleção busca candidatos para diversos postos
de trabalho. Há vagas para profissionais dos níveis fun-
damental médio e superior. No total, os interessados
podem concorrer a 49 vagas de emprego.

Para o nível médio, há oportunidades como assisten-
te de marketing, almoxarife, analista de suporte junior,
assistente de logística,  apontador, assistente comercial,
atendente e auxiliar administrativo.

Já quem possui o ensino superior pode se candidatar
aos cargos de analista contábil, advogado, administra-
dor, assistente contábil, analista fiscal, analista financei-
ro, assistente de importação e assistente de qualidade.

Os demais pré-requistos para concorrer, assim como
a remuneração e carga horária que deverá ser cumprida,
variam de acordo com cada vaga. Os candidatos devem
comparecer na Av. 13 de maio, 33, 1.009, Centro, Rio de
Janeiro, munidos de currículo e carteira de trabalho, de
segunda a sexta. Também é possível cadastrar currículo
no site <www.elloselecao.com.br>.

Adecco recruta profissionais
para 215 postos de trabalho

A Adecco, especializada no recrutamento re seleção
de profissionais, inscreve candidatos para o prenchimen-
to de 215 postos de trabalho. São oferecidas chances para
diversas funções e para profissionais de diferentes níveis
de escolaridade. No nível superior, as oportunidades são
para os cargos de analista de qualidade, vendedor sêni-
or, excecutivo de contas e assistente de operações.

Para nível médio, há chances como supervisor opera-
cional, auxiliar administrativo, consultor de relaciona-
mento, estoquista de restaurante, subgerente, vendedor,
operador de televendas, consultor de relacionamento,
coletor de informações e auxiliar de caixa.

Os salarios oferecidos variam de acordo com o car-
go. Os interessados devem enviar currículo para o e-mail
<renata.santos@adecco.com> ou  comparecer à Rua Sete
de Setembro, 71, 15º andar, Centro, Rio de Janeiro, toda
segunda, quarta e sexta, às 9h, informando na recepção
o cargo que deseja concorrer.
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Isabella Germano

A Atento, empresa de con-
tact center e terceirização de
processos de negócios (BPO),
inscreve para 1.731 postos de
trabalho na cidade do Rio de
Janeiro. As chances são para a
área operacional, para o cargo
de teleoperador.

Para concorrer a uma vaga é
preciso ter ensino médio com-
pleto, bom vocabulário, boa dic-
ção, fluência verbal, desenvol-
tura no relacionamento interpes-
soal, dinamismo, conhecimen-
tos de informática e habilidade
em digitação. Não é necessário
ter experiência.

O processo seletivo é com-
posto por triagem de currículos,
provas específicas, além de di-
nâmica de grupo e entrevista.
Ao serem selecionados, os fun-
cionários são submetidos a trei-
namentos, de acordo com as ne-
cessidades de cada um dos cli-
entes da Atento.

A Atento oferece plano de
carreira e oportunidades de
crescimento profissional. A

empresa informa que oferece
salário compatível com o mer-
cado, além de assistência-médi-
ca, vale-refeição ou vale-ali-
mentação, seguro de vida, as-
sistência odontológica, vale-
transporte, auxílio-creche e au-
xílio à criança especial.

A Atento informa que inves-
te fortemente em políticas volta-
das a pessoas, como a de remu-
neração variável, uma iniciativa
de valorização para reconhecer
e recompensaros esforços con-
centrados na busca pela supera-
ção das metas corporativas. En-
tre os programas destacam-se a
Academia Atento (criada em
2007, aprimora a formação e o
desenvolvimento das equipes
que atuam nas diversas áreas da
empresa); o E-Learning (proje-
to que contempla mais de 50
cursos online, de temas diversos,
todos gratuitos e com duração
média de 15 horas); Banco de
Potenciais (desenvolvimento de
funcionários para cargos de ges-
tão) e o Escalada (Programa de
recrutamento interno que pos-
sibilita desenvolvimento de car-

reira na empresa).
 A companhia é uma das

maiores empregadoras do país e
recentemnete foi eleita uma das

Fernanda Gomes

A Ricardo Eletro abre novo
processo de seleção para a con-
tratação de novos funcionário.
Desta vez, a empresa oferece 100
vagas nos cargos de vendedor e
estoquista. Os interessados po-
dem se candidatar até o dia 2 de
fevereiro.

Para o cargo de vendedor,
a Ricardo Eletro busca por
profissionais que tenham o en-
sino médio completo e experi-
ência em vendas. Já para a fun-
ção de estoquista podem con-
correr candidatos com o nível
fundamental e, no mínimo, 30
anos de idade.

Como forma de seleção, a
empresa realiza um processo
composto por duas etapas. A
primeira consiste em uma entre-
vista inicial com o RH. Os apro-

vados são encaminhados, então,
para uma outra entrevista, desta
vez, com o gestor da área.

Os contratados irão rece-
bem treinamento de integra-
ção e sobre o sistema da em-
presa. É oferecido, ainda,
oportunidades de crescimen-
to profissional a partir do sex-
to mês de trabalho.

Para os vendedores é ofere-
cida uma comissão, além da re-
muneração mínima garantida
pelo sindicato. Já os estoquis-
tas recebem salário de acordo
com o piso da categoria, que é
de R$ 797,50 no Rio de Janei-
ro. Todas as oportunidades são
efetivas e os funcionários de-
vem atuar por 44 horas sema-
nais. O local de trabalho será
na unidade da Ricardo Eletro
com vagas mais próxima da re-
sidência do profissional.

A rede Ricardo Eletro aceita currículos até o dia 2 de fevereiro

Como Fazer
Os interessados devem comparecer, de segunda a sexta-feira,

das 9h às 11h, no setor de Recursos Humanos da empresa, que
fica na Praça Saens Peña, 5, 3º andar, Tijuca, Rio de Janeiro

D
ivulgação

Como Fazer
Os interessados nas vagas de teleoperador devem cadas-

trar currículo no site <www.atento.com.br> ou enviá-lo para
<recrutamentoselecao@atento.com.br>.

melhores empresas para traba-
lhar, de acordo com a pesquisa
realizada pelo instituto Great
Place to Work®(GPTW).
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CONCURSOS EM PAUTA NO ESTADO DO RIO

Terminam na próxima se-
gunda-feira, 20, no site da
Fundação Cesgranrio (www.
cesgranrio.org.br) as inscri-
ções do concurso para 7.825
vagas temporárias no Institu-
to Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). Do núme-
ro total de vagas, 7.600 são
para agente de pesquisa e ma-
peamento, distribuídas por
todos o país, das quais 731 são
para o Estado do Rio de Ja-
neiro. Para concorrer, é neces-
sário possui o nível médio. A
remuneração inicial é de
R$1.393. Já com o auxílio-
alimentação de R$373.

As outras 225 vagas são
somente para a cidade do
Rio de Janeiro, sendo 180
para agente de pesquisa por
telefone, 27 para analista
de geoprocessamento e 18
para supervisor de pesqui-
sas. Para concorrer ao car-
go de agente de pesquisa
por telefone, é necessário
nível médio. Os rendimen-
tos são de R$1.138. Os va-
lores incluem R$373 de
auxílio-alimentação.

Já para concorrer a uma
das vagas de analista de geo-
processamento, é preciso for-
mação superior em qualquer
curso. Já o cargo de supervi-
sor de pesquisas é dividido
em quatro ramos. Para a Ge-
ral, é aceito nível superior em
qualquer área. Para a de Es-
tatística, pede-se graduação

IBGE-RJ: 956 vagas só até segunda, 20
em Estatística. Na área de
Administração, exige-se cur-
so superior de Administra-
ção. E em Tecnologia de In-
formação e Comunicação é
preciso formação superior
em um dos seguintes cursos:
Engenharia de Sistemas, En-
genharia de Computação, In-
formática, Ciência da Com-
putação, Análise de Siste-
mas, Sistemas de Informa-
ção, Tecnólogo em Proces-
samento de Dados ou em
Análise de Tecnologia da In-
formação. Para todos, a re-
muneração é de R$4.373,
incluindo R$373 e auxílio-
alimentação.

Para o cargo de agente de
pesquisas e mapeamento
por telefone, a taxa é de
R$19, já para os candidatos
a agente de pesquisas e ma-
peamento, R$25. Para as
funções de nível superior, o
valor é de R$80. Os pedi-
dos de isenção poderão ser
feitos também só até segun-
da, 20. O requerimento
deve ser preenchido no site
da Cesgranrio.

O cartão de confirmação
com o local de prova será
divulgado no dia 17 março.
Os candidatos serão avalia-
dos por meio de provas ob-
jetivas, marcadas para 23 de
março e compostas por 60
questões. O resultado final
do concurso está previsto
para 25 do mesmo mês.

EPE abre 339 vagas no Rio para 2º e 3º graus

CAU-RJ abre concurso para cargos de 2º e 3º graus
O Conselho de Arquitetura e Urba-

nismo do Rio de Janeiro (CAU-RJ), au-
tarquia federal, abriu concurso para 298
vagas, sendo 23 imediatas e 275 para for-
mação de cadastro de reserva, nos níveis
médio, médio/técnico e superior.

As vagas poderão ser preenchidas
durante o prazo de validade do concur-
so, de dois anos, prorrogável por igual
período. Para o médio, há oportunida-
des para assistente financeiro, assisten-
te técnico, assistente de fiscalização e
assistente administrativo, e para o mé-
dio/técnico, o cargo é assistente de sis-

temas. Para ambas as escolaridades, os
salários iniciais são de R$2.100.

Já para o superior, os interessados
poderão concorrer às funções de ana-
lista jurídico, analista financeiro e ana-
lista de comunicação social, cujos ven-
cimentos são de R$5.500. Além disso,
há chances para arquiteto e urbanista,
nas carreiras de agente de fiscalização,
analista de fiscalização e analista técni-
co. Nesse caso, os ganhos são de
R$6.516. A carga de trabalho para to-
dos os cargos é de 40 horas semanais.

As inscrições serão recebidas a partir

de segunda, 20 de janeiro, a 25 de feverei-
ro no site do Iades (www.iades.com.br),
organizador da seleção. As taxas são de
R$52 para quem irá se candidatar às fun-
ções de níveis médio e médio/técnico e
de R$64 para o superior. Os candidatos
serão avaliados por meio de redação e pro-
va objetiva, previstas para 23 de março.

Em seguida, haverá prova de mi-
croinformática apenas para as carrei-
ras de nível médio. Os selecionados
serão contratados sob o regime celetis-
ta e lotados na sede do conselho, locali-
zada no Centro do Rio de Janeiro.

Saiu concurso para a Empresa de
Pesquisa Energética (EPE), vinculada
ao Ministério de Minas e Energia. A
seleção conta com 343 vagas em cadas-
tro de reserva, sendo 339 no Rio de Ja-
neiro e quatro em Brasília. Há oportu-
nidades para assistente administrativo
(64 no Rio e quatro em Brasília) e para
analista (279 no Rio). Os vencimentos
são de R$2.345,15 e R$8.445,75, res-
pectivamente, para carga de trabalho de
40 horas semanais.

O cadastro de reserva poderá ser
utilizado durante o prazo de validade
da seleção, de um ano, prorrogável
por igual período. Os analistas pode-
rão atuar em várias áreas, tais como,
jurídica (advogado), administração
geral, contabilidade, finanças e orça-
mento, entre outras.

As inscrições são aceitas a partir
da próxima terça-feira, dia 21, no site

da Fundação Cesgranrio, prosseguin-
do até 11 de fevereiro. Quem não tem
acesso à internet pode cadastrar-se, de
segunda a sexta-feira, das 9h às 16h,
nos postos, cujos os endereços estão
disponíveis no anexo I do edital. No
Rio de Janeiro, o local com internet
fica localizado na Avenida Rio Bran-
co, 173, no Centro.

Após inscrever-se, o candidato
deve pagar a taxa de R$45, para o car-
go de assistente, e de R$90, no caso do
analista. Quem é membro de família
de baixa renda, inscrito no CadÚnico,
pode pedir isenção, no ato da inscri-
ção, no site da organizadora, entre os
dias 21 e 31. Os resultados prelimina-
res desses pedidos serão publicados no
dia 4 de fevereiro.

Os deficientes também podem par-
ticipar da seleção, concorrendo a 5% das
vagas. Esses candidatos devem enviar,

via Sedex, um laudo médico (original
ou cópia autenticada), à organizadora
<Rua Santa Alexandrina, 1011, Rio
Comprido, Rio de Janeiro, RJ, CEP
20261-903, até o dia 11 de fevereiro.

Para o cargo de assistente, a sele-
ção ocorrerá por meio de prova obje-
tiva, composta por 40 questões, sen-
do aprovado quem conseguir pelo
menos 65% dos pontos.

Já para analista haverá, além do exa-
me objetivo, composto por 60 questões,
uma redação, com exceção do cargo de
advogado, em que, ao invés de fazê-la, o
concorrente realizárá uma avaliação dis-
cursiva. Os critérios de aprovação nes-
se caso são distintos e podem ser con-
sultados no item 7 do edital. Todos os
exames ocorrerão no dia 7 de abril. Para
todos os cargos de 3º grau ocorrerá tam-
bém contagem de títulos. O regime de
contratação é o celetista



5

Empregos & Estágios • 17 a 23 de janeiro de 2014

empregos

Cacau Show abre inscrições para
456 vagas de vendedor no Rio. 2º grau
Há vagas para o Rio de Janeiro, espalhadas por diversos bairros, além das cidades de
Duque de Caxias, Niterói, Nova Friburgo, Parati, Petropolis, São Gonçalo e Volta Redonda

Fernanda Gomes

A Cacau Show, rede que
atua no setor de varejo de cho-
colates finos, abre oportuni-
dades de emprego temporário
em todo o Brasil. No total,
são oferecidas 4.700 vagas nas
mais de 1.540 lojas da rede.
Somente para o Estado do
Rio estão disponíveis 456
oportunidades, todas voltadas
para a função de vendedor.

Gerados para atender à
demanda gerada pela Páscoa,
os postos de trabalho devem
permanecer abertos até março,
dependendo do ritmo de pre-
enchimento das vagas. Para se
candidatar, é preciso que o in-
teressados tenha o ensino mé-
dio completo e idade igual ou
superior a 18 anos, além de ex-
periência em vendas.

O processo de seleção va-
ria de acordo com cada fran-
queado. Os novos funcioná-

rios devem ser selecionados
entre os meses de fevereiro e
março. Ao ser contratado, o
profissional irá passar por um
treinamento para a função.

Apesar de, inicialmente, a
contratação ser temporáris, os
funcionários que se destaca-
rem contam com chances de
efetivação, após a experiência,
ou serem convidados em uma
próxima oportunidade de
movimento intenso, como o
Dia dos Namorados.

Os salários e benefícios ofe-
recidos variam de acordo com
o franqueado e a região de tra-
balho. Os funcionários podem
atuar em uma das lojas da Ca-
cau Show espalhadas pela ca-
pital (em bairros como Centro,
Irajá, Guadalupe, Bonsucesso,
Bangu, Tijuca, Madureira e
Penha, entre outros), Duque de
Caxias, Niterói, Nova Fribur-
go, Parati, Petropolis, São Gon-
çalo e Volta Redonda.

Domino’s Pizza inscreve para 100 vagas
nos cargos de motorista e ciclista

Isabella Germano

A Domino’s Pizza abre sele-
ção para o preenchimento de 100
vagas de emprego nas funções de
motoqueiro (integral e horista)
e ciclista entregador. As oportu-
nidades são para atuação nas
unidades localizadas nos bairros
da Tijuca, Flamengo, Catete, Le-
blon, Copacabana, Humaitá,
Jardim Botânico e Ipanema.

Para a função de motorista in-
tegral, os interessados precisam
apresentar dois anos de habilita-
ção na categoria A (moto), curso
de moto frete, ser maior de 21
anos, ter moto própria. Respon-
sabilidade, dedicação e vontade
de aprender são características
conseideradas diferenciais pela
empresa. Não é necessário ensi-
no fundamental completo.

Neste caso, o salário é de
R$865. Há ainda ajuda de ma-
nutenção da moto, auxílio
combustível e mais R$1 por
entrega (a partir da 12ª entre-

ga). Os funcionários também
contam com planos de saúde
e odontológico, auxílio-farmá-
cia, seguro de vida, vale-refei-
ção de R$12 por dia e partici-
pação nos lucros.

A carga horária será de oito
horas por dia, em escala 6x1, das
17h às 1h30. Todos os funcioná-
rios contam com chances de cres-
cimento profissional na rede. As
vagas são para início imediato.

Para motoqueiro horista, é
necessário ter dois anos de habi-
litação na categoria A (moto),
curso de moto frete, ser maior
de 21 anos e ter moto própria.
Para as duas funções, motoquei-
ro horista e entregador ciclista,
não é preciso apresentar ensino
fundamental completo.

O salário é de R$452,16, tra-
balhando somente quatro dias
na semana (terças, sextas, sába-
dos e domingos), durante seis
horas, nos horários ds 12h às
18h (terça-feira) e das 18h à 00h
(sexta, sábado e domingo).

Parmê: 150 vagas para atendente,
ajudante de cozinha e entregador

Isabella Germano

A Parmê abre cadastro
para 150 vagas de emprego
nas unidades localizadas em
Del Castilho (Shopping
Nova América), Vila da Pe-
nha, Copacabana, Méier,
Tijuca (Shopping Tijuca e
Campos Sales), Vila Isabel,
Cachambi (Norte Shopping)
e Icaraí (Niterói). As opor-
tunidades são voltadas para
as funções de ajudante de co-
zinha, atendente de salão e
entregador.

Para o cargo de ajudante
de cozinha, é necessário ter
concluído até o quinto ano
do ensino fundamental. Para
os cargos de atendente de sa-
lão e entregador, é preciso
ter nível médio completo.
Força de vontade, trabalho
em equipe, iniciativa e res-
ponsabilidade são caracterís-
ticas consideradas diferenci-
as pela Parmê.

O horário de trabalho
pode ser nos turnos da ma-
nhã ou noite. Todas as va-

gas são efetivas e requerem
disponibilidade para início
imediato. A empresa infor-
ma que oferece salário
compatível com o merca-
do mais planos de saúde e
odontológico e parcerias
com instituições de ensino
e farmácia, curso de idio-
mas, seguro de vida e al-
moço no local.

O processo seletivo é
composto por entrevista
com o setor de Recursos Hu-
manos e o gerente da loja. Os
novos funcionários passam
por um treinamento de am-
bientação na empresa.

D
ivulgação

Parmê tem vagas em sete bairro do Rio e um em Niterói

Grupo Paludo: seleção para emprego nos
restaurantes do Rio de Janeiro e Niterói

Isabella Germano

O Grupo Paludo tem 55 vagas
de emprego em aberto em suas
unidades localizadas no municí-
pio de Niterói, nos bairros de Ica-
raí e São Francisco, e também para
a capital, no Shopping Rio Sul, em
Botafogo. Há oportunidades em
diversos cargos.

Para as unidades de Niterói, há
vagas para sushiman (4 vagas), co-

peiro (3), pizzaiolo (2), caixa (5),
ajudante de cozinha (3), saladeiro
(2), auxiliar de serviços gerais (6),
cozinheiro (4), estoquista (3), gar-
çom (5), repositor de buffet (2) e
chefe de cozinha (2). Já para o Sho-
pping Rio Sul, as oportunidades
são para auxiliar de serviços gerais
(2), atendente de conta (4), recep-
cionista (2), repositor de buffet (2),
churrasqueiro (2) e garçom (2).

Todos os candidatos devem

ter, pelo menos, o ensino funda-
mental. A carga horária é de 44
horas semanais, em escala 6x1. Os
profissionais recebem salário (não
divulgado) e comissão, além de
plano de saúde, refeição no local
e vale-transporte.

O processo seletivo consis-
te em entrevista com o departa-
mento de Recursos Humanos,
entrevista com gerente e, por
fim, teste prático. Todos os fun-

Como Fazer
Interessados devem entrar

em contato, até dia 24, pelo te-
lefone (21) 2715-3207, das 9h
às 17h, e agendar entrevista até
dia 24 de janeiro.

Novo shopping no Recreio
tem vagas em vários cargos

Isabella Germano

A partir do mês de abril, o
bairro do Recreio contará com
mais um shopping em suas re-
dondezas. O Américas Shop-
ping, em construção pela Ecia,
já seleciona profissionais para
73 vagas de emprego em diver-
sos cargos.

São oferecidas chances para
assistente administrativo finan-
ceiro, assistente de marketing,
almoxarife, analista (de tecno-
logia da informação, de com-
pras, de Recursos Humanos e
de departamento pessoal), aten-
dente de concierge e fraldário,
auxiliar de manutenção predi-
al, bombeiro civil profissional,
eletricista, encanador, líder de
limpeza e manutenção, mensa-
geiro, operador de central de
monitoramento, pedreiro, pin-
tor, recepcionista, supervisor de
segurança e coordenador de se-
gurança. Há vagas para candi-
datos com nível médio, médio/
técnico e superior.

O Américas Shopping con-
tará com 225 lojas nos segmen-

tos de moda, decoração, eletro-
eletrônicos, gastronomia, lazer
e serviços. Dentre as marcas já
confirmadas, estão Pontofrio,
Casas Bahia, Riachuelo, Leader
Magazine, Kalunga, Aquamar,
RiHappy, O Boticário, Celular
Station, Ótica Golden, Bob´s,
Batata Inglesa, Pizza Hut, Gar-
cia & Rodrigues, Porcão Gour-
met, Stadium Steakhouse e Ci-
nesystem.

Há chances de fazer carrei-
ra nas lojas, conforme a esco-
laridade, tempo de experiên-
cia e avaliação de performan-
ce e comportamento. As vagas
são efetivas e o início do tra-
balho se dará em abril, con-
forme a inauguração do em-
preendimento.

Como Fazer
Interessados devem ca-

dastrar currículo no site
<www.americasshopping.
com.br>, através da seção
Trabalhe Conosco, até me-
ados de março.

D
ivulgação

Cacau Show contrata para trabalho temporário durante a Páscoa

cionários, de acordo com seu de-
sempenho, contam com chan-
ces de fazer carreira.

D
ivulgação

Domino’s Pizza oferece vagas de emprego para início imediato

Podem concorrer a uma vaga trabalhadores
que possuem os níveis fundamental e médio

Como Fazer
Interessados devem

comparecer à Rua
João Rodrigues, 85,
São Francisco Xavier,
Rio de Janeiro, de se-
gunda a sexta-feira, das
8h às 11h, munidos de
todos os documentos.

Como Fazer
Os interessados devem apresentar currículo na loja mais

próxima de sua residência. Os endereços podem ser confe-
ridos no site <www.cacaushow.com.br>

Como Fazer
Os interessados devem comparecer à Rua São José, 90, 17°

andar, Centro, Rio de Janeiro, das 9h30 às 17h.
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Mural das Oportunidades
Confira abaixo seleções que foram destaque na
última edição e que seguem com vagas em aberto:

empregos

O Supermercados
Campeão seleciona pro-
fissionais para preencher
150 vagas de emprego.
Os interessados, que têm
até o dia 31 deste mês
para se candidatar, po-
dem concorrer aos cargos
de operador de caixa, fis-
cal de salão, repositor de
mercearia, açougueiro,
balconista de açougue,
balconista de hortifruti e
balconista de laticinios.

Para as funções de
operador de caixa e fiscal
de salão, é necessário que
os candidatos tenham o
nível médio. Já para os
demais cargos é exigido o
nível fundamental.

O Supermercados
Campeão informa que
oferece salário compatí-
vel com a função, além
de vale-transporte e bene-
fícios como alimentação

Supermercados Campeão
oferece 150 vagas de empregos

no local, assistência mé-
dica ambulatorial, assis-
tência odontológica e se-
guro de vida.

Todas as oportunida-
des são efetivas e para iní-
cio imediato. Os colabo-
radores podem ter como
local de trabalho uma
das lojas da rede locali-
zadas no Rio Comprido,
Ramos, São Cristovão,
Jacaré, Rocha, Vila Isa-
bel, Andaraí, Engenho
Novo, Jardim América,
Coelho Neto, Abolição e
Rocha Miranda.

Os candidatos devem
comparecer, com docu-
mentos,  às segundas,
quartas e sextas-feiras,
das 8h às 12h, à Rua Cor-
dovil, 1.000, Parada de
Lucas, Rio de Janeiro.
(Referência Altura da
Passarela 22 na Avenida
Brasil).

A rede de farmácias
Rio Farma seleciona
para novas unidades e
lojas já existentes no Cen-
tro do Rio e nos bairros
da Zona Sul. São ofere-
cidas chances para fun-
ções como entregador ci-
clista, operadora de cai-
xa, atendente de perfu-
maria, estoquista, balco-
nista de medicamentos,
farmacêuticos e gerente.

Para participar, é pre-
ciso ter, pelo menos, o en-
sino fundamental com-
pleto e 18 anos de idade.
Já para as funções de far-
macêutico e gerência, a
empresa pede que os can-
didatos tenham ensino
superior completo e ensi-

Rio Farma seleciona para
250 vagas em várias lojas

no médio completo, res-
pectivamente.

Os salários oferecidos
variam entre R$900 e
R$2.500. Os aprovados na
seleção também contam
com vale-alimentação e
assistência médica. A car-
ga horária de trabalho é de
44 horas semanais.

Os interessados podem
enviar currículo para
<riofarma.recursoshumanos@
yahoo.com> ou entregá-lo
nos seguintes endereços:
Av. Rio Branco, 156, loja
17, Edifício Central, Cen-
tro, rio de Janeiro; Rua do
Catete 144 e 146, Catete,
Rio de Janeiro ou Rua Si-
queira Campos, 36, Copa-
cabana, Rio de Janeiro.

Rede de lanchonetes
presente no Estado do Rio,
a Bibi Sucos abre processo
de seleção para a contrata-
ção de novos funcionári-
os. Desta vez, as vagas são
destinadas a filial da em-
presa localizada no bairro
de Icaraí, Niterói. Ao
todo, são oferecidas 25
oportunidades para dife-
rentes cargos.

Entre as vagas, há chan-
ces para as funções de su-
queiro, auxiliar de cozinha
e garçom. Para concorrer
a qualquer um dos cargos,
o candidato deve ter o en-
sino médio completo e ida-
de a partir de 18 anos. De
acordo com a Bibi Sucos,

Bibi Sucos: há vagas para
trabalhar em Niterói. 2º grau

a prioridade é para interes-
sados que não possuam
experiência, dando chan-
ces para quem procura o
primeiro emprego.

Para ser contratado, o
profissional passará apenas
por uma entrevista com o
gerente da loja e o sócio.
Os novos funcionários se-
rão encaminhados para
um treinamento na pró-
pria loja, onde aprendem
sobre a função que irá atu-
ar. Os interessados devem
entregar o currículo na pró-
pria loja, localizada na
Rua Mariz e Barros, 90,
Icaraí, Niterói. Mais infor-
mações pelo telefone
(21)2722-5000.

O Red Salon, rede de
salões especializada no
atendimento ao público
masculino, seleciona can-
didatos interessados em
fazer parte do seu quadro
de colaboradores. A em-
presa possui, atualmente,
20 vagas destinadas às fun-
ções de cabeleireiro/ bar-
beiro, recepcionista (do
sexo masculino), auxiliar
administrativo, massotera-
peuta, manicure, gerente e
depiladora.

Os requisitos para con-
correr, como nível de esco-
laridade ou algum curso
específico, variam de acor-
do com a vaga. Para os

Red Salon inscreve para
oportunidades de emprego

cargos de cabelereiro/ bar-
beiro, entretanto, é preciso
ter um ano ou mais de ex-
periência na área.

As vagas de emprego
permanacem abertas até o
preenchimento e, após con-
tratados, os profissionais
terão início imediato de
suas atividades. Os currí-
culos serão recebidos pelo
gerente da rede, Daniel
Mattos. Os candidatos de-
vem encaminhá-los para o
e-mail <danielmattos@
redsalonrio.com>. Outra
opção é preencher o for-
mulário no link “Trabalhe
Conosco”, pelo site
<www.redsalonrio.com>.

Artigo
Líder do Novo Século

* Antoniel Bastos

Ouvimos no passado,
presente e futuro, tema so-
bre liderança. Não quero
apresentar aqui as defini-
ções dos mais ilustres di-
cionários. Juntos, iremos
compartilhar algo que
transcende o titulo lide-
rança atual. Quero levá-
lo a pensar sobre o perfil
do “Líder do Novo Sécu-
lo”. Afinal, que lideran-
ça é essa? Que conceito é
esse? Entramos numa
nova ordem mundial?

As respostas para nos-
sas indagações vão além
dos pensamentos materi-
alistas que vivem em nos-
sa sociedade atual. Jun-
tos, quero compartilhar
esse novo conceito. Para
continuar nossa leitura,
precisamos quebrar os pa-
radigmas sobre a lideran-
ça do novo século.  A
grande verdade não será
nossa verdade. A verdade
é nada mais que há pró-
pria verdade.

Os grandes pensadores
e filósofos sabem que os
líderes que as organiza-
ções buscam, em sua
grande maioria, não estão
na academia do saber. Em
suma, eles concluem: ser
líder é um dom dado pela
criação divina. Em seus
raciocínios, dizem: - Um
bom líder é reconhecido
por suas atitudes, habili-
dades, entusiasmo e aci-
ma de tudo tem a arte de
ouvir.

No cenário atual, ve-
mos inúmeras instituições
lançando no mercado fer-
ramentas que dizem fazer
líderes. Na verdade, se pen-
sarmos bem, líder não se
faz, aprimora! O que que-
ro dizer com isso: lideran-
ça é dom nato que nasce
nas pessoas. Essa essência,
só se manifestará, quando
for desenvolvida.

Em minha l inha de
pensamento, só descobrem
um verdadeiro líder as
pessoas que passaram para
outro patamar em sua evo-
lução, “A Sabedoria”. Só
os sábios têm arte para
identificar, atrair, desen-
volver e reter esses talen-
tos. Líderes não são for-
mados nas academias co-
mercialistas.

Para os sábios, a única
coisa que as academias
conseguem desenvolver
são pessoas que se tornam
especialistas e egocêntricas
em proteger seus espaços
organizacionais. As aca-
demias do saber precisam
passar por uma transfor-
mação em sua “espinha
dorsal”. Se isso não acon-
tecer, não formaremos “lí-
deres com coração”.

A grande perda de

uma organização está na
liderança em sua linha de
frente. Quero apresentar
as visões de alguns sábios
e suas previsões para esse
novo século.

A característica do lí-
der do novo século é ba-
seada na condução de
mudanças, na busca do
aprendizado, atuação em
tempo de incertezas e ge-
renciar ambientes de so-
brecarga informacional
na tomada de decisões.
Sua plataforma não vem
só do conhecimento edu-
cacional ou profissional.
O líder do novo século
não lidera só por conhe-
cimento e sim com sabe-
doria da alma.

Douglass North, prê-
mio Nobel de economia,
relata que o papel do
novo líder é o efeito de
suas atitudes e do enten-
dimento particular de
uma realidade que é dele
na obtenção de metas e de
melhores resultados para
as organizações. Já o ex-
ministro Delfim Neto ar-
gumenta que desenvolvi-
mento é um estado de es-
píri to e que acontece
quando as pessoas crêem
que podem inspirar as ou-
tras pessoas através de
suas emoções.

Para Myles Munroe,
“nenhum empreendimen-
to na vida ocorre sem a
ajuda de muitas pessoas
conhecidas e desconheci-
das que acabam contribu-
indo para a nossa vida.
Cada um de nós é a soma
total do que aprendemos
dos outros, por isso, qual-
quer medida de sucesso
tem a contribuição de
muita gente”.

Líder do futuro, liderar
através das emoções das
pessoas, contribui no re-
sultado das organizações,
famílias, ações sociais e
responsabilidade ambien-
tal. Líder do futuro, pen-
sa diferente do líder atu-
al. Sua visão se baseia na
gestão de valores. Que vai
além de suas realizações
pessoas. É conhecido por
todos como um bom arti-
culador em tomada de
decisões, comunicação,
resolução de problemas,
inspirar e auxiliar pesso-
as a atingirem sua alto per-
formance. Sua missão
principal é ajudar as or-
ganizações a atingirem
seus objetivos estratégicos,
táticos e conduzir proces-
sos que auxiliem na des-
coberta de novos líderes
do novo século.

* Antoniel Bastos é
coordenador de Proje-
tos e Eventos da Sime-
tria RH e no Instituto
Simetria

Os Supermercados
Guanabara realizam se-
leção para o preenchi-
mento de 646 vagas de
emprego no Estado do
Rio de Janeiro. São ofe-
recidas chances em car-
gos dos ensinos funda-
mental e médio e, tam-
bém, para candidatos
que sejam apenas alfabe-
tizados.

Há oportunidades
para os cargos de deposis-
ta (123), carregador (37),
repositor (145), balconis-
ta de laticínios (24), bal-
conista de FLV e salgados

Guanaraba recebe currículos
para 646 vagas de emprego

A rede de supermerca-
dos Supermaket cadastra
para 193 vagas de empre-
go. As chances são para
atuação nas unidades da
rede localizadas nos
bairros de Bonsucesso,
Ilha do Governador, Ti-
juca, São Conrado e
Campo Grande.

São oferecidas vagas
para as funções de balco-
nista de laticínios (15 va-
gas), operadora de caixa
(18), ajudante de padeiro
(10), balconista de laticí-
nios (25), açougueiro
(20), ajudante de açougue
(30), balconista de FLV
(30), repositor (30) e fis-
cal de patrimônio (15).

Para as funções de bal-

Rede Supermarket contrata
para 193 postos de trabalho

conista de laticínios e ope-
radora de caixa, os can-
didatos devem ter ensino
fundamental completo.
Os candidatos ao cargo
de fiscal de patrimônio
devem ter o ensino médio
e, para os demais, é preci-
so ter, pelo menos, a
quinta série do ensino
fundamental.

Interessados devem
comparecer ao Departa-
mento de Recursos Hu-
manos do Supermarket,
todas as terças e quintas,
das 8h às 9h, munidos de
currículo, documentos ori-
ginais e caneta. O endere-
ço é Rua do Feijão, 654,
Mercado São Sebastião,
Penha, Rio de Janeiro.

(87), balconista de açou-
gue (20), fiscal de caixa
(17), operador de caixa
(157), operador de eleva-
dor de cliente (5) e fiscal
de salão (31).

Podem concorrer can-
didatos com e sem experi-
ência na área de atuação,
além de gostar e saber li-
dar com público. Os inte-
ressados deverão compa-
recer à Estrada General
Americano Freire, 201,
Padre Miguel, segundas e
quartas, às 8h, munidos de
identidade, CPF e cartei-
ra de trabalho.
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empregos

São João de Meriti: 45 vagas
para auxiliar de depósito. 1º grau

Isabella Germano

Distribuidora de produtos
farmacêuticos contrata profis-
sionais para o preenchimento
de 45 vagas de emprego no
município de São João de
Meriti. As oportunidades são
voltadas para a função de au-
xiliar de depósito.

Para participar do proces-
so seletivo e concorrer às va-
gas, é preciso ter ensino funda-
mental completo. Não é preci-
so ter experiência, sendo dese-
jável conhecimentos em roti-
nas de estoque ou repositor de
supermercado.

O salário oferecido é de
R$810 mais planos de saúde e
odontológico, vale-refeição, ali-
mentação no local e seguro de
vida. A carga horária será de 220
horas mensais, podendo ser em

três turno: manhã (segunda a sex-
ta, das 7h às 16h, e sábado, das
7h às 11h), tarde (segunda a sex-
ta, das 14h às 22h52, e sábado,
das 11h às 15h) e noite (segunda
a sexta, das 20h às 4h56).

O processo seletivo é com-
posto por entrevista com o de-
partamento de Recursos Hu-
manos e, também, com o ges-
tor da área. Ao serem contra-
tados, todos os profissionais
serão submetidos a treina-
mentos na empresa.

Empregos domésticos: oferta
de 510 vagas. Até R$2.500 mensais

Fernanda Gomes

A Espaço Rio Casa, espe-
cializada no recrutamento e
treinamento de profissionais
domésticos, seleciona candi-
datos para o preenchimento
de oportunidades de empre-
go na área. Ao todo, estão
disponíveis 510 vagas, distri-
buídas entre os cargos de co-
zinheira de forno e fogão,
empregada doméstica, diaris-
ta, babá e caseiro.

Para concorrer a qualquer
uma das vagas, é preciso que
os interessados tenham, no
mínimo, um ano de experiên-
cia comprovada e, preferenci-
almente, o ensino fundamen-
tal. Nas funções de babá e
doméstica, há vagas em que
é preciso dormir no emprego.

O processo seletivo é com-

posto por preenchimento de
ficha na agência (pessoal-
mente), entrega de documen-
tos, entrevista com profissio-
nal de RH, entrevista com o
contratante (na agência ou
em local indicado pelo em-
pregador) e, para algumas
vagas, aplicação de teste psi-
cológico por profissionais da
Espaço Rio Casa.

Os salários oferecidos va-
riam de acordo com a função.
Para     cozinheira, o valor
vai de R$1.200 e R$2.500.
Já para empregada domésti-
ca, os vencimentos podem
variar de R$900 a R$2 mil.
Para babá os ganhos ficam
entre R$900 e R$2.500. Para
caseiro, o valor é de R$1.200.
Para as diaristas, a diária é
a partir de R$100.

Todas as vagas são para a

Zona Sul (Ipanema, Leblon,
Laranjeiras, Humaitá, Bota-
fogo, Lagoa, Jardim Botâni-
co), Barra e Recreio. Para se
inscrever os candidatos de-
vem estar munidos de origi-
nal e cópia da identidade,
CPF, comprovante de resi-
dência e carteira de trabalho.

Rio: inscrições para 270 vagas
de corretor de imóveis. Nivel médio

Fernanda Gomes

Neste início de ano, pro-
fissionais interessados em atu-
ar como corretores de imo-
véis contam com 270 vagas,
distribuídas entre duas imo-
biliárias da cidade do Rio. A
maior oferta é da Sawala, que
possui 250 postos de trabalho
em aberto. Já as outras 20 são
para a àrea de vendas da cons-
trutora Santa Cecília.

Os interessados em atuar
na Sawala, que trabalha com
imóveis novos e usados nas
regiões da Barra de Tijuca e
Recreio dos Bandeirantes,

devem possuir, no mínimo,
o ensino médio completo. A
imobiliária também orienta
e auxilia seus corretores a fa-
zer o registro no Conselho
Regional de Corretores de
Imovéis (Creci-RJ).

“Iniciei minha carreira de
corretor de imóveis em 1996
e, graças a esta profissão, te-
nho realizado todos os meus
sonhos. O segredo para ser
um bom profissional é ter
bastante disposição e conhe-
cer bem os produtos que está
trabalhando”, afirma Sandro
Santos, diretor da Sawala
Imobiliária.

Já para trabalhar na San-
ta Cecília também é preciso
ter o ensino médio completo
e possuir o registro no Creci-
RJ. A central de vendas da
construtora fica localizada
em Jacarepaguá.

De acordo com dados do
Conselho Regional dos Cor-
retores de Imóveis do Rio de

Janeiro, (Creci-RJ), nos últi-
mos quatro anos a profissão
apresentou um crescimento sig-
nificativo. Apenas no ano de
2013, cerca de 3.697 novos
corretores ingressaram nesta
carreira. Segundo a institui-
ção, o mercado imobiliário
aquecido influi diretamente no
crescimento da profissão.

Como Fazer
Os interessados devem

comparecer, de segunda a
sexta-feira, das  9h às 16h,
à Av. das Américas, 679,
sala 109/ 110, Barra da
Tijuca, Rio de Janeiro
(em frente ao Shoppong
Citta America). Também
é possível enviar currícu-
lo para <atendimento@
espacoriocasa.com.br>

Como Fazer
Os interessados em atuar na Sawala devem enviar cur-

rículo para  <vendas@sawala.com.br>. Já quem deseja
trabalhar na Santa Cecília deve encaminhar currículo
para <dassa53@gmail.com>

Como Fazer
Interessados devem

comparecer à Rua Maria
Soares Sendas, 705, São
João de Meriti, dia 23 de
janeiro, quinta-feira, às
9h30 ou 15h.

Oportunidades são para os cargos de cozinheira de forno e fogão,
empregada doméstica, diarista, babá e caseiro. Vagas em vários bairros

Telemarketing: 300 vagas
para trabalhar na Penha

Fernanda Gomes

Empresa de grande porte
no segmento de telemarketing
seleciona profissionais para o
preenchimento de 300 vagas
de emprego no bairro da Pe-
nha, no Rio de Janeiro. As
oportunidades são voltadas
para a função de operador de
telemarketing receptivo. A se-
leção fica por conta da Con-
sultoria Luandre.

Há vagas para as áreas de
retenção, SAC e back office.
Para participar, é preciso que
os interessados tenham, pelo
menos, 18 anos de idade, en-
sino médio completo e boa
comunicação verbal. Todas as
vagas são efetivas e imediatas.

O salário oferecido pela
empresa contratante é de
R$724. Os funcionários ain-
da terão direito a vale-trans-
porte e benefícios como vale-

refeição, planos de saúde e
odontológico, auxilio-creche,
seguro de vida e auxilio-edu-
cação. A carga horária será de
seis horas por dia.

O processo seletivo é com-
posto por entrevista na con-
sultoria, redação e teste de
conhecimento. Ao serem se-
lecionados, todos os profissi-
onais são submetidos a trei-
namentos para qualificação
nas respectivas áreas.

Como Fazer
Os candidatos interessa-

dos devem comparecer à
Rua Evaristo da Veiga, 55,
2º andar, Cinelândia, Rio
de Janeiro, todas as terças
e quintas, às 9h ou às 15h e
procurar por Raiza. As ins-
crições devem ser efetuadas
até dia 7 de fevereiro.

Candidatos devem ter o nível médio. Empresa
oferece salário de R$724 e diversos benefícios

Empresa de telecomunicações:
50 vagas para assessor comercial

Isabella Germano

Empresa de telecomunica-
ções recebe currículos para 50
vagas de emprego na cidade
do Rio. As chances são vol-
tadas para a função de asses-
sor comercial externo. A sele-
ção da empresa fica por con-
ta da Loupe Consultoria em
Recursos Humanos.

Para participar da seleção,
é preciso que o candidato te-
nha ensino médio completo.
Além disso, a empresa contra-
tante pede experiência com
vendas externas para o seg-
mento corporativo.

A empresa contratante
informa que oferece salário
mais assistências médica e
odontológica, seguro de
vida em grupo, auxíl io
combuistível, vale-refeição e

bonificação trimestral. To-
das as vagas são efetivas e
imediatas.

O processo seletivo é com-
posto, primeiramente, por en-
trevista com o departamento
de Recursos Humanos. Em
seguida, os pré-selecionados
participam de dinâmica de
grupo e, por fim, entrevista
com os gestores. Os profissio-
nais, ao serem selecionados,
são submetidos a treinamen-
to técnico do produto.

Como Fazer
Os interessados po-

dem enviar currículo para
<carolina.dias@loupe.
com.br>. Não há prazo
para o término do envio
dos currículos.



Empregos & Estágios • 17 a 23 de janeiro de 2014

8 estágio/trainee

Isabella Germano

No dia 7 de fevereiro, sexta-
feira, será realizada a prova
mensal do Processo Seletivo
Permanente para Estágio Remu-
nerado na Defensoria Pública da
União no Rio de Janeiro (DPU/
RJ). Desta vez, serão oferecidas
87 vagas, sendo, do total, duas
para a unidade da Ilha do Go-
vernador. Interessados podem
se inscrever, até a véspera da data
marcada para o exame, na sede
da DPU/ RJ ou solicitar inscri-
ção por e-mail.

Podem participar da seleção
universitários que cursem par-
tir do quatro período do curso
de Direito de instituições de en-
sino superior reconhecidas pelo
Ministério da Educação (MEC).

A carga horária do estágio é
de 30 horas semanais, sendo seis
horas por dia. Os aprovados re-

cebem bolsa-auxílio no valor de
R$ 520, além do auxílio-trans-
porte de R$6 por dia efetivamen-
te estagiado, além de seguro con-
tra acidentes pessoais.

A seleção consistirá de uma
prova objetiva, com dez ques-
tões e outra discursiva, onde o
candidatos fará uma dissertação
sobre qualquer conteúdo pro-
gramático, com resposta entre,
no mínimo, 20 linhas e, no má-

ximo, 30 linhas.
As provas serão aplicadas

em dois horários: manhã, das
10h às 12h, e tarde, das 14h às
16h. No dia da prova, que será
realizada na sede da DPU/RJ,
o candidato deverá apresentar
documento original com foto
e entregar 1 kg de arroz, fei-
jão, macarrão ou leite em pó,
que será doado a instituições
de caridade.

Fique de Olho
P&G
A P&G Brasil segue inscrevendo
para 150 vagas de estágio em todo
Brasil, inclusive na cidade do Rio
e no município de Queimados. O
programa contempla vagas nas
seguintes áreas de atuação: Ma-
rketing, Vendas, Tecnologia da
Informação, Finanças e Logística.
Podem participar estudantes com
graduação prevista entre julho de
2015 e julho de 2016 em diversos
cursos. Além disso, é preciso ter
Inglês avançado ou fluente e dis-
ponibilidade para estagiar de 20 a
30 horas semanais. A empresa ofe-
rece bolsa-auxílio mais benefícios.
As inscrições acontecem durante
o ano todo e tem prazo máximo
de dois anos. Inscrições no site
<http://bit.ly/vagaspgbrasil>.

BTG Pactual
O BTG Pactual inscreve, até dia
16 de março, para o Programa de
Estágio Technology Internship
Program. São oferecidas oportu-
nidades para atuação nos escritó-
rios do Rio de Janeiro e São Pau-
lo. O programa busca recrutar jo-
vens talentos para atuarem na área
de Tecnologia da Informação apli-
cada ao mercado financeiro. Po-
dem participar estudantes com
graduação prevista em até dois
anos nos cursos de Tecnologia ou
de Engenharia (Elétrica, Eletrôni-
ca, Mecatrônica, Mecânica e da
Computação). Além disso, é de-
sejável que os candidatos tenham
Inglês fluente. Quem quiser parti-
cipar do processo seletivo deve
cadastrar currículo no site <http:/
/zeus.e-hunter.com.br/pactual/
view/frameset.asp>, até dia 16 de
março. Neste site, também é pos-
sível encontrar todos os detalhes
do programa.

Unifeso
Estão abertas as inscrições para o
concurso de Residência Médica
2014 do Centro Universitário Ser-
ra dos Órgãos (Unifeso). Ao todo,
são 23 vagas para o primeiro ano,
sendo três para Cirurgia Geral, três
para Clínica Médica, três para
Obstetrícia/Ginecologia, três para
Pediatria, três para Ortopedia,
duas para Anestesiologia, duas
para Medicina Intensiva e quatro
para Medicina de Família e Co-
munidade. As bolsas do Progra-
ma Pró-Residência serão distribu-
ídas conforme ordem de classifi-
cação do resultado final.
A taxa de inscrição é de R$250,
que deverá ser paga por meio de
boleto bancário, que deve ser im-
pressa no site da Unifeso. O re-
sultado da segunda fase do con-
curso está previsto para sair dia 21
de fevereiro, no site da Unifeso.
As inscrições devem ser efetuadas
no site <www.unifeso.edu.br> até
dia 19 de janeiro. O edital comple-
to também pode ser conferido no
endereço eletrônico acima.

IFRJ
O Instituto Federal do Rio de Ja-
neiro (IFRJ) abre inscrições para
vagas de estágio no campus Rio
de Janeiro. Os interessados têm
até o dia 17 de janeiro para efetu-
ar inscrições, encaminhando cur-
rículo por e-mail. As chances são
voltadas para universitários entre
o 3º e 6º períodos do curso de
Comunicação Social. Os candida-
tos devem ter, também, conheci-
mento intermediário de Corel e
In Design, além de residir ou es-
tudar próximo ao local do estágio.
A bolsa-auxílio oferecida aos es-
tagiários é de R$520. Eles também
terão direito a vale-transporte de
R$132 por mês. A carga do está-
gio será de seis horas por dia. Os
estudantes devem ter disponibili-
dade para início imediato. Os es-
tudantes interessados nas opor-
tunidades devem enviar currículo
para <ascom.ifrj@gmail.com>, até
dia 17 de janeiro, mencionando no
campo assunto “Vaga de Estágio”.

LG
A LG Eletronics segue com ins-
crições para seu Programa Jovens
Desenvolvedores 2014 (R&D).
São oferecidas 30 vagas para can-
didatos com formação entre de-
zembro de 2011 a junho de 2014
nos cursos de Análise e Desen-
volvimento de Sistemas, Ciência
da Computação, Engenharia (da
Computação, de Automação In-
dustrial, de Software, de Teleco-
municações, Elétrica, Eletrônica,
Eletroeletrônica, Eetrotécnica) e
Sistemas de Informação. A empre-
sa também pede conhecimento de
linguagem de programação C,
C++, Java e Android (desejável),
Inglês intermediário e disponibili-
dade para morar na cidade de São
Paulo (SP). A carga será de 44
horas semanais. Além do salário
(não divulgado), os aprovados re-
cebem vale-transporte e benefíci-
os como seguro de vida, vale-re-
feição e assistências médica e
odontológica. O início das ativi-

dades está previsto para fevereiro
deste ano. Inscrições pelo site
<www.ciee.org.br/portal/estudan-
tes/pe/lg/lg_index_nov.asp> até
o dia 26 de janeiro.

Radix
A Radix, empresa que atua no seg-
mento de engenharia e software,
oferece oportunidades de estágio
no Rio de Janeiro. No momento,
há vagas para as áreas de Contabi-
lidade e Engenharia Mecânica. As
inscrições permanecem em aberto
até o preenchimento de todas as
vagas. Os interessados na área de
Contabilidade devem cursar a par-
tir do 5º período da graduação, sen-
do desejável possuir conhecimen-
tos avançados em Excel. Para as
vagas de Engenharia Mecânica,
também é preciso estar cursando a
partir do 5º período da faculdade.
A Radix oferece salário (não di-
vulgado) mais um pacote de bene-
fícios, que incluem  vale-refeição
e/ou alimentação, assistência mé-
dica e odontológica, seguro de vida,
Programa de Qualidade de Vida e
Bem-Estar com ginástica laboral,
futebol, vôlei, equipes de corrida,
trilhas e caminhadas, natação no
mar e programas culturais. Inscri-
ções pelo site <www.radixeng.
com.br>, clicando no link “Traba-
lhe na Radix”.

UFRRJ
Até dia 17, a Universidade Fede-
ral Rural do Rio de Janeiro
(UFRRJ) inscreve para 19 vagas
no programa de pós-graduação
lato sensu, na modalidade de re-
sidência em área profissional da
saúde - Medicina Veterinária para
o período letivo de 2014. São 13
programas: Clínica Médica, Der-
matologia, Oftalmologia, Oncolo-
gia, Cardiologia e Doenças Res-
piratórias, Clínica Cirúrgica, Clíni-
ca Médica e Cirúrgia de Grandes
Animais, Anestesiologia e Medi-
cina de Emergência Vererinária,
Diagnóstico por Imagem em Me-
dicina Veterinária, Patologia Clí-
nica Veterinária, Diagnóstico em
Parasitologia Animal, Patologia
Animal e Diagnóstico Microbio-
lógico Veterinário. Podem se can-
didatar médicos veterinários com
atestado de conclusão de curso ou
diploma expedido por instituição
de ensino superior reconhecida
pelo Ministério da Educação
(MEC). A carga horária dos pro-
gramas será de 5.760 horas cada,
das quais 80% são voltadas para
atividades práticas e 20% para ati-
vidades teóricas e/ou teóricas/
práticas. Os selecionados recebem
remuneração no valor de
R$2.976,26. A taxa de inscrição é
de R$45. Os cadastros devem ser
efetuados até 17 de janeiro, das
9h às 12h ou das 14h às 16h, na
Secretaria da Coordenação de
Residência, Programas e Estágios
ou pelos Correios, via Sedex, com
aviso de recebimento. O endereço
é BR 465, km 7, campus universi-
tário Seropédica, 2º andar do Hos-
pital Veterinário da UFRRJ, CEP
23897-000. Todas as informações
sobre inscrições e detalhes da se-
leção podem ser conferidas no site
<www.ufrrj.br>.

Embratel
Até o dia 18 deste mês, a Embratel,
empresa de telecomunicações, ins-
creve para o preenchimento de 17
vagas em seu Programa de Trainee
2014. Podem participar candidatos
recém-formados, entre dezembro
de 2011 e dezembro de 2013, nos
cursos de Engenharia (todas as
modalidades), Economia, Adminis-
tração e Ciências da Computação.
Além disso, os interessados devem
ter Inglês fluente e conhecimento
do pacote Office. Os aprovados re-
ceberão salário e benefícios (não
informados). Quem quiser partici-
par da seleção deve cadastrar currí-
culo no site <www.embratel.com.
br>, através do link “Trabalhe no
grupo Embratel”.

Tirolez
A Tirolez, marca que atua no setor
de queijos e derivados lácteos, se-
leciona candidatos para seu Pro-
grama de Trainee para 2014. A
empresa oferece oito vagas, com a
possibilidade de atuação nas fábri-
cas (localizadas no interior de São
Paulo e Minas Gerais), no Centro
de Distribuição e em sua sede (am-
bos situados em São Paulo). Para
participar, os candidatos devem ter
concluído a graduação entre de-
zembro de 2010 e dezembro de
2013. Podem concorrer profissio-
nais das áreas de Ciência e Tecno-
logia de Laticínios, Técnico em
Laticínios, Engenharia da Produ-
ção, Engenharia de Alimentos,
Engenharia Elétrica, Automação,
Química, Biologia, Gestão da
Qualidade, Nutrição, Logística,
Administração, Zootecnia, Agro-
nomia e Agronegócio. Além da for-
mação, é preciso que o candidato
tenha Inglês em nível intermediá-

rio, conhecimento
de informática, mobilida-
de para mudança de cida-
de ou estado e disponibilidade para
viagens constantes. As inscrições
devem ser realizadas no site
<www.tirolez.com.br> até o dia 24
de janeiro.

HELGJ
O Hospital Escola Luiz Gioseffi
Jannuzzi (HELGJ), da fundação
Educacional Dom André Arcover-
de (FAA), segue com inscrições
para o concurso de Residência
Médica para o ano de 2014. As
vagas são para R1 destinadas às
especialidades de Cirurgia Geral,
Clínica Médica, Pediatria e Obs-
tetrícia/Ginecologia. Podem se
candidatar médicos e estudantes
de Medicina cuja conclusão do
curso esteja prevista para até 28
de fevereiro de 2014. No ato da
inscrição, os candidatos devem
pagar taxa de R$200. Para Cirur-
gia Geral, Clínica Médica e Pedia-
tria, a duração do programa será
de dois anos. Já para Obstetrícia/
Ginecologia, o programa terá três
anos de duração. Os residentes
devem cumprir carga de 60 horas
semanais. O médico residente re-
ceberá bolsa-auxílio no valor es-
tabelecido por lei, assim como os
benefícios legalmente previstos.
Para realizar inscrição, os interes-
sados devem acessar o link
<www.faa.edu.br/residenciame-
dica/2014/inscricao> até 24 de
janeiro.

EMS
A EMS, indústria que atua no seg-
mento farmacêutico, segue com
seleção para seu Programa de Trai-
nee 2014. Todas as oportunidades
são voltadas para candidatos de
nível superior. Para concorrer, o
interessado deve ser graduado há,
no máximo, três anos. Podem par-
ticipar profissionais com formação
em Administração, Farmácia,
Marketing, Engenharia (todas as
áreas), Economia, Publicidade,
Comércio Exterior, Relações In-
ternacionais, Ciências contábeis,
Direito, Analise de Sistemas e Ci-
ências da Computação. Os seleci-
onados irão atuar nas principais
áreas de negócio da empresa. A
EMS oferece remuneração dife-
renciada, programa de desenvol-
vimento de liderança e gestão, job
rotation, formação em gerencia-
mento de projetos e acompanha-
mento de carreira com executivos.
Além disso, os profissionais rece-
bem assistência médico-odonto-
lógica, vale-refeição/ alimentação,
transporte fretado e seguro de vida
em grupo. Inscrições pelo site
<www.vagas.com.br> até 31 de
janeiro. A referência da vaga é
v849537. Também é possível en-
contrar o link para inscrição pelo
site <www.ems.com.br/web/
guest/trainee>.

Magnesita
A Magnesita, empresa brasileira
voltada para a mineração, segue
com inscrições para seu Programa
Global de Trainee, voltado para can-
didatos formados entre maio de
2012 e junho de 2014. Podem parti-
cipar da seleção profissionais gra-
duados nos cursos de Engenharia,
Geologia, Administração de Em-
presas, Comércio Exterior , Quími-
ca, Economia, Ciências Contábeis,
Sistemas de Informação, Ciência da
Computação, Marketing e Comu-
nicação Social (Jornalismo, Publici-
dade e Relações Públicas). É preci-
so, também, possuir Inglês fluente
em todas as habilidades (leitura,
escrita e conversação), conhecimen-
to básico em outro idioma e bons co-
nhecimentos em Microsoft Office
(Word, Excel e PowerPoint), além de
disponibilidade para viajar e morar em
outra cidade, estado e país. Inscrições
pelo site <magnesita.ciadetalentos.
net/globalprogram> até 1º de feve-
reiro de 2014.

BG Brasil
Seguem abertas as inscrições para
a 7ª edição anual do Programa
Trainee Internacional da BG Bra-
sil. Há chances para diversas áre-
as do mercado de petróleo e gás.
Podem participar candidatos que
tenham concluído a graduação ou
a pós-graduação até julho de 2014
nas áreas de Economia, Adminis-
tração, Engenharia (todas as mo-
dalidades), Matemática, Física,
Geologia e Geofísica. Além disso,
é preciso ter Inglês fluente, capaci-
dade de liderança, motivação, boa
atuação em grupo, além de dispo-
nibilidade para residir fora do Bra-
sil por longos períodos. As vagas
disponíveis são para as áreas de
Finanças, Análise Econômica,
Comercial (foco em mapeamento
de mercado e administração), Pro-
jetos, Desenvolvimento, Geolo-
gia, Geofísica, Operações e Enge-
nharia de Poços. Inscrições pelo
site <www.bg-group.com/gradua-
tes> até 31 de março de 2014.

DPU seleciona para 87 vagas de
estágio em Direito. Bolsa de R$520
Interessados podem efetuar as inscrições até a véspera da
prova, que está marcada para dia 7 de fevereiro, uma sexta-feira

Como Fazer
Interessados podem se inscrever, até a véspera da data mar-

cada para o exame, na sede da DPU/ RJ, localizada na Rua da
Alfândega, 70, Centro, Rio de Janeiro, entre 8h e 16h ou solici-
tar inscrição através do e-mail <academico.rj@dpu.gov.br>,
até as 12h do dia da prova. Os documentos necessários são:
ficha de inscrição, currículo e cópia da certidão da instituição
de ensino, na qual deverá constar a matrícula, o período e a
frequência regular do aluno. O edital completo pode ser confe-
rido no site <www.dpu.gov.br>.

UFRJ abre seleção para vagas
em residência médica. Várias áreas

Fernanda Gomes

O Hospital Universitário
Clementino Fraga Filho, o Ins-
tituto de Puericultura e Pedia-
tria Martagão Gesteira e a Ma-
ternidade Escola, além do Hos-
pital Central de Aeronáutico -
todos unidades hospitalares li-
gadas a Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ) - abrem
vagas em seus Programas de
Residência Médica 2014.

As inscrições poderão ser
realizadas somente nos dias 30
e 31 de janeiro, com taxa é de
R$220, pelo site da Residência
da UFRJ. São total são ofereci-
das 20 vagas para as áreas de
Anestesiologia, Otorrinolarin-
gologia, Obstetrícia e Ginecolo-
gia, Cirurgia de Cabeça e Pesco-
ço, Endocrinologia, Nefrologia,
Mastologia e Pediatria.

Para se candidatar a qual-
quer uma das especialidades,

o profissional deve ter o ensi-
no superior já concluído ou
com previsão de conclusão até
fevereiro de 2014. O processo
seletivo constará de provas de
acordo com os respectivos pro-
gramas das especialidades e
áreas de atuação.

As informações referentes à
data, horário e local de realiza-
ção das provas estarão indicados
no comprovante de participação
na prova, disponível no site de
residência médica da UFRJ a
partir de 5 de fevereiro.

A seleção será realizada no
dia 13 de fevereiro e a classifi-
cação final no processo seletivo
divulgada no dia 18 do mesmo
mês. Os aprovados devem rea-
lizar residência médica em regi-
me de 60 horas por semana. Para
isso, receberão um bolsa de
R$2.976, podendo ser reajusta-
da no decorrer dos programas.
O início da atuação está previs-

to para 6 de março.
As demais informações

como documentação comple-
ta e requistos de cada área, as-
sim como as informações de-
talhadas sobre as inscrições em
cada uma das especialidades e
como se realiza-las, podem ser
conferidas no edital disponível
no site da residência médica da
UFRJ e na FOLHA DIRIGI-
DA Online.

Como Fazer
As demais informações

como documentação com-
pleta e requistos de cada
área, assim como as infor-
mações detalhadas sobre
as inscrições em cada uma
das especialidades e como
se realizá-las, podem ser
conferidas no site <www.
residencia.ufrj.br>.

Noble Brasil recruta trainees
com formação em diversas áreas

Fernanda Gomes

A Noble Brasil seleciona re-
cém-formados interessados em
particpar do seu Programa Trai-
nee. As inscrições permanecerão
abertas até o dia 10 de fevereiro.
O Programa de Trainee 2014
possui o conceito “Seu futuro
começa agora”, buscando talen-
tos que são apaixonados por de-
safios, tenham espírito empre-
endedor e agilidade.

Para se candidatar, os inte-
ressados devem ter concluído a
graduação entre dezembro de
2011 e dezembro de 2013 nos

cursos de Administração, Ciên-
cias Contábeis, Economia, Co-
mércio Exterior, Logística,
Agronomia, Química, Engenha-
rias e cursos na área de Tecnolo-
gia da Informação.

Além disso, é preciso possuir
Inglês avançado ou fluente para
as áreas administrativas (Contro-
ladoria, Comercial, Logística e
Tecnologia da Informação) e
para a área de grãos. Para as de-
mais áreas de negócios o Inglês
será um diferencial.

Os candidatos devem ter dis-
ponibilidade para trabalhar em
São José do Rio Preto (SP), São

Paulo (capital), Maringá (PR),
Rondonópolis e Sorriso (MT).

O Grupo Noble é um dos
líderes de mercado na gestão
da cadeia de fornecimento de
produtos agrícolas, energia,
metais, minerais, gerenciando
uma carteira diversificada de
matérias-primas.

Como Fazer
Para se inscrever, os

candidatos devem acessar o
<www.thisisnoble.com/>,
no link “Careers”.

Área de Administração: oferta
de 790 vagas de estágio.2º e 3º graus

Fernanda Gomes

Empresas dos segmentos
administrativo, jurídico e em-
presarial abrem seleção para o
preenchimento de vagas de es-
tágio. Somadas, as empresas
oferecem 790 vagas, sendo 300
para a área de administração e
490 voltadas para estudantes
de nível médio.

Os interessados podem se
candidatar até o dia 24 de janei-
ro. O responsável pelo recruta-
mento e seleção dos estudantes
é o Grupo Athos Services. En-
tre as vagas, há chances para os
turnos da manhã, tarde e noite

Na área de administração são
oferecidas oportunidades para
estudantes do ensino superior
em Administração, que cursem
entre o primeiro e o quarto perí-
odos, e também para quem cur-
sa o primeiro ou segundo ano em
técnico em administração.

Já para as vagas voltadas para
o nível médio podem concorrer
estudantes que estejam no pri-
meiro ou no segundo ano do en-
sino. Além dos requisitos de es-
colaridade, para todas as opor-
tunidades é necessário que os
candidatos tenham conhecimen-
tos do pacote Office.

A seleção consistirá de tria-

gem curricular e entrevistas in-
dividual e com o supervisor. Os
selecionados como estagiários
irão receber bolsa-auxílio e vale-
transporte. Os locais de atuação
podem variar de acordo com a
vaga entre o Centro do Rio e
bairros da Zona Norte.

Como Fazer
Os interessados deve

comparecer, com currícu-
lo atualizado, até 24 de ja-
neiro, à Rua dos Andradas
96, sobreloja, Centro, Rio
de janeiro, das 10h às 16h.
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Geral

Fernanda Gomes

A indústria Guarani S.A,
que atua com açucar, etanol e
energia, inscreve interessados
em participar do seu Progra-
ma Trainee. A empresa busca
atrair e reter os melhores pro-
fissionais e, com eles, manter
uma parceria de longo prazo.
Será possível se candidatar até
o dia 12 de fevereiro.

Para participar do proces-
so seletivo, é preciso ter fluên-
cia em idiomas (inglês ou
francês) e concluído o curso
superior entre dezembro de
2011 e dezembro de 2013.
Além disso, é necessário do-
minar ferramentas de infor-
mática e aplicativos, além de
ter disponibilidade para resi-
dir no interior de São Paulo.

As vagas são destinadas a
profissionais formados em

Administração de Empresas,
Economia e Engenharias:
Agrícola, Agronômica, Ali-
mentos, Elétrica, Mecânica,
Mecatrônica, Química e Pro-
dução. A seleção é composta
por inscrição, pelo site
Vagas.com, e provas online
de Raciocínio Lógico, Atua-
lidades e Idiomas. Os apro-
vados nesta primeira etapa
irão passar por dinâmicas de
grupo, painel de negócios e
entrevistas individuais.

Com duração de 18 meses,
o programa está estruturado
para desenvolver competênci-
as técnicas e comportamentais
dos trainees por meio de trei-
namentos formais e práticos,
reuniões de feedback e visitas
às diversas áreas e unidades,
proporcionando uma visão
ampla dos negócios e uma for-
te integração com a cultura da

empresa. Os dois trainees que
se destacarem durante o mó-
dulo de desenvolvimento terão
a oportunidade de comple-
mentar o programa em uma
das empresas do Grupo Gua-
rani no exterior.

A Guarani informa que
oferece salário compatível
com o mercado, participação
nos lucros e resultados, pla-
no de saúde, previdência pri-
vada, reembolso odontológi-
co, reembolso farmácia, res-
taurante, seguro de vida,
transporte e vale-alimentação.

Guarani: inscrições para
vagas em Programa de Trainee

Lívia Menezes

A Nuclebrás Equipamen-
tos Pesados(Nuclep), em Ita-
guaí, abriu processo seletivo
visando ao preenchimento de
30 vagas destinadas a jovens
aprendizes nascidos entre 1º
de agosto de 1991 a 1º de de-
zembro de 1995. A seleção
requer nível fundamental
completo ou ensino médio
cursando ou concluído. Os
cursos oferecidos são de cal-
deiraria, soldagem, manuten-
ção mecânica, desenhista téc-
nico e torneiro/fresador.

Os vencimentos são de
R$763,14, acordo com o
piso estadual, para carga ho-
rária de 40 horas semanais.
Além disso, a empresa ofere-
ce alimentação (café da ma-
nhã e almoço), uniforme e
equipamento de proteção in-
dividual (EPI), seguro de
acidentes pessoais e transpor-
te. A contratação será pelo
regime celetista, e o contrato
do curso de aprendizagem
industrial terá duração de 18
meses consecutivos.

Nuclep abre concurso para contratar
jovens aprendizes. Salário de R$763
As inscrições serão abertas às 9h da próxima segunda-feira,
dia 20, e prosseguirão até o dia 2 de fevereiro, no site da Bio-Rio
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Todas as sextas nas bancas

As inscrições serão aber-
tas às 9h da próxima segun-
da-feira, dia 20, e prossegui-
rão até as 23h59 do dia 2 de
fevereiro, na página eletrôni-
ca da Fundação Bio-Rio
(BRC), organizadora. Na
ocasião, o candidato deve
preencher o requerimento e
imprimir o boleto referente à
taxa, que custa R$27, pagá-
vel em qualquer agência ban-
cária ou casa lotérica.

A isenção poderá solici-
tada pelos inscritos no Ca-
dastro Único para Progra-
mas Sociais do Governo
Federal (CadÚnico), por
meio de requerimento dispo-
nível no site da organizado-
ra, entre os dias 20 a 22 de
janeiro. A relação preliminar
dos pedidos de isenção da
taxa de inscrição será divul-
gada no próximo dia 23, no
site da organizadora.

O processo seletivo será
composto de três fases. Na
primeira, eliminatória e clas-
sificatória, os candidatos fa-
rão uma prova objetiva, no
dia 16 de fevereiro, com 50
questões, nas cidades de Ita-
guaí e do Rio de Janeiro. As
matérias são Língua Portu-
guesa, Matemática e Ciênci-
as. Serão considerados apro-
vados na primeira etapa os
candidatos que alcançarem o
mínimo 50% de acertos no
total da prova ou o mínimo
exigido por disciplina, de
acordo com o anexo II do
edital, disponível no site da
Fundação Bio-Rio. Ainda
haverá avaliação médica ad-
missional e checagem de pré-
requisitos e comprovação de
documentos, respectivamente,
para os candidatos ao curso
no ato da contratação como
Jovem Aprendiz.

Como Fazer
Os interessados têm até 2 de fevereiro para efeturem as

inscrições pelo site htpp://concursos.biorio.org.br

A Nuclebrás Equipamentos Pesados(Nuclep) fica em Itaguaí, na Região da Costa Verde

Zenite M
achado

Como Fazer
Os interessados po-

dem realizar inscrição
pelo <www.vagas.com.
br/vagas/v867088/trai-
nee>, até 12 de fevereiro.

Samaritano: prazo até dia 31 para
residência médica no Rio de Janeiro
Oportunidades são para Medicina Intensiva. Resultado final do
concurso sai dia 20 de fevereiro, com início das atividades em março

Fernanda Gomes

O Centro de Estudos do
Samaritano inscreve, pela
primeira vez, para residên-
cia médica na especialização
em Medicina Intensiva.
São oferecidas três vagas
para o programa, que é cre-
denciado pela Associação
de Medicina Intensiva Bra-
sileira (Amib). O aprovado
terá a oportunidade de in-
teragir com uma equipe
multiprofissional em Medi-
cina Intensiva experiente do
Rio de Janeiro e ter acesso
a uma alta tecnologia em
diagnóstico e tratamento.

O programa terá carga
horária de 40 horas semanais,
sendo 80% com prática e 20%
com teoria. O valor da bolsa
nao foi informado. O proces-
so tem prova objetiva, teóri-
co-prática, entrevista e argui-
ção de títulos.

O resultado final do con-
curso será afixado no audi-
tório do Hospital Samarita-
no no dia 20 de fevereiro a
partir das 9h. Os seleciona-
dos deverão se apresentar no
dia 24 de fevereiro, das 9h
às 12h.

O início do programa está
previsto para dia 10 de mar-
ço, às 9h, no CTI do Hospi-
tal Samaritano, quando os

novos médicos especializan-
dos serão recepcionados pelo
coordenador da unidade.

A taxa de inscrição é de
R$100. O depósito deverá

Inscrições para residência médica vão até dia 31 de janeiro

D
ivulgação

Como Fazer
Interessados devem comparecer à Rua Assunção, 286,

Botafogo, Rio de Janeiro, até dia 31 de janeiro, de terça
a sexta-feira, das 9h às 12h e efetuar inscrição. No ato,
o candidato deve apresentar cópia autenticada e origi-
nal do registro de inscrição no CRM, CPF, certificado
ou declaração oficial de conclusão (ou a concluir até
28 de fevereiro de 2014) de programa de residência, uma
foto 3x4, curriculo e comprovante de pagamento da taxa.
O edital completo pode ser conferido no site <www.
hsamaritano.com.br>.

ser efetuado na conta do
Centro de Estudos do Hos-
pital Samaritano: agência:
227, conta corrente: 100504-
9, Bradesco.
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SEGUNDO ESPECIALISTA, É PRECISO
ESTAR PREPARADO PARA MATÉRIAS DE EXATAS

está em alta no país

Segundo Márcia Meneguite,
professora do Funcefet, aumentou muito

a procura dos aluno pelo curso

Para Carla Rodrigues Gonçalves,
vale muito a pena fazer um curso

na área de Petróleo e Gás

Para André Luiz de Oliveira,
trabalhar em plataforma gera  expectativa

de boa remuneração

D
ivulgação Petrobras/A

B
r

Técnicos de
Petróleo e Gás podem
trabalhar, também, em

Plataformas da Petrobras
em alto mar, como a

retratada acima. Mas, há
outras opções de atuação

Uma das áreas relativamente
novas e que surgiu como
interesse de milhares de

profissionais em todo o país é a de
Petróleo e Gás. Seja na formação
de técnico em Petróleo e Gás ou
graduação em Engenharia do Pe-
tróleo, um número cada vez mai-
or de estudantes busca, nestes cur-
sos, boas possibilidades de ingresso
e ascensão rápida no mercado de
trabalho.

Marcia Meneguite, formada em
Licenciatura em Física pela Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ) e parte do corpo docente
do ensino técnico em Petróleo e
Gás da Fundação de Apoio ao
Cefet (Funcefet), ressalta que este
é um segmento com boa perspec-
tiva de expansão. “É uma área re-
lativamente nova com esse nome.
Então, de cinco anos pra cá, aumen-
tou muito a procura dos alunos e
o interesse das instituições em for-
malizar e estruturar esses cursos,
já que há uma demanda.”

A respeito do perfil de alunos que
procuram o curso, Marcia Mene-
guite disse que é um público hete-
rogêneo, ou seja, de várias idades
e âmbitos diferentes. “O curso é
procurado tanto por alunos mui-
to jovens, que estão entrando para
seus respectivos módulos de en-
sino, quanto por estudantes que já
têm alguma profissão, que já estão
desempenhando alguma função,
mas viram nesse nicho de merca-
do uma área interessante.”

Ao longo do curso de Petróleo e
Gás, o aluno precisa lidar, de for-
ma frequente, com disciplinas da área
de Exatas, segundo a professora. Ela
exemplificou algumas matérias que
devem ser estudadas pelos futuros
técnicos desta área. “Em geral, exis-
tem muitos conteúdos de Física
aplicada - que estuda transmissão
de calor, que é a termodinâmica -
mecânica de fluídos e eletricidade
básica. Há algumas outras discipli-
nas da área de Matemática, Esta-
tística e Química que também cos-
tumam integrar a grade, por conta
do refino do Petróleo.”

Como em qualquer outra área,
costuma-se ter características va-
lorizadas pelo mercado para o pro-
fissional. A professora Marcia
Meneguite ressalta algumas. “Te-
mos um campo bastante amplo.
Sendo assim, o profissional deve
ter habilidades e interesse em Ma-
temática, gostar de Química, onde
pode se dar melhor na parte do re-
fino, interesse na área de robóti-
ca, que trabalha com manutenção,
e a área da instrumentação, que
controla vários tipos de instrumen-
tos que mantém as condições de
toda essa produção.”

Para ser bem sucedido e ter uma
estabilidade financeira, que é o que
todos os profissionais sonham, a
especialista dá algumas dicas. Para
ela, as perspectivas para a área são
muito boas, principalmente para
aqueles que buscam aliar teoria
à prática. “O profissional tem que
se movimentar. Vai ter que pro-
curar um estágio, fazer os concur-
sos, os processos seletivos das
empresas terceirizadas que tam-
bém trabalham nesse ramo. Tam-
bém é importante o profissional
buscar atualização e procurar cur-
sos que tragam maiores incre-
mentos para o currículo.”

Um dos aspectos que impulsio-
nam os estudantes a buscarem
ingressar nesta área é a expectati-
va de alcançar uma remuneração
acima da média do mercado, seja
para técnicos ou para graduados.
A professora Marcia Meneguite
ressalta que é importante, também,
ter um conhecimento da carreira
e de como é a formação. “Os es-
tudantes levam muito em conside-
ração a média salarial, e muitas das
vezes eles chegam em sala e não
estão muito bem informados do
que é o curso. Quando começam
a ver aula de física aplicada, de ma-
temática aplicada, o aluno já se per-
gunta o que essas disciplinas têm
haver com o petróleo. Quem nor-
malmente se encontra no curso,
continua, e quem não se encontra
acaba desistindo por ver que não
é a área pretendida”, analisou
Marcia Meneguite.

Da Folha Dirigida *

GABRIEL LOPES *
gabriel.lopes@folhadirigida.com.br

Área de Petróleo e Gás

MERCADO AQUECIDO É UM DOS MAIORES ATRATIVOS DA ÁREA
A crescente demanda no se-

tor de Petróleo e Gás é um óti-
mo incentivo para quem dese-
ja fazer curso técnico na área.
Cada vez mais, empresas de
grande e médio porte do ramo
do “ouro negro” tendem a con-
tratar mão de obra qualificada
para suprir a quantidade de va-
gas ofertadas e expandir a pro-
dução, para atender as deman-
das do país.

Os cursos voltados para esta
área cada vez mais chamam a
atenção de estudantes de vari-
adas idades, que queiram ingres-
sar no mercado de trabalho e ter
a sonhada estabilidade financei-
ra. Segundo especialistas, é im-

portante que os interessados
gostem das disciplinas da área
de Exatas, pelo fato de a forma-
ção abordar, de forma significa-
tiva, Ciências da Natureza e
Exatas e seus desdobramentos.

André Luiz de Oliveira, alu-
no do curso técnico em Petró-
leo e Gás da Fundação de Apoio
ao Cefet (Funcefet), levou em
consideração, inicialmente, a
vantagem monetária que a pro-
fissão o traria, ao escolher o
curso. Mas, ao longo das aulas,
outros aspectos passaram a lhe
despertar interesse. “No começo
eu vim pela vantagem financei-
ra, e depois eu comecei a gos-
tar do curso. Pelas matérias em

si e pelo que é ensinado. Com
o crescimento da economia,
houve um aumento na oferta de
emprego na área e isso também
me chamou atenção”, salientou
André Luiz, que como vários fu-
turos profissionais do ramo, al-
meja trabalhar nas plataformas
da Petrobras. “O que mais me
atraiu é a plataforma, ser plata-
formista. E também poder tra-
balhar no mar.”

André acha importante, na
hora de escolher um curso téc-
nico em Petróleo e Gás, anali-
sar como a instituição de ensi-
no vê os alunos. “Na hora de
escolher um curso, eu me preo-
cupei muito em estudar em uma

instituição que o nome em si já
fosse bom, e que fosse uma ins-
tituição boa. Tenho exemplos
de amigos que entraram para um
estágio e foram efetivados.”

Carla Rodrigues Gonçalves,
também estudante do curso téc-
nico em Petróleo e Gás da mes-
ma instituição de André, vê ou-
tras vantagens que o curso nes-
sa área traz. “Vale muito a pena
fazer um curso nesta área. As
possibilidades proporcionadas
no mercado de trabalho são pon-
tos positivos. Vemos bastante em
sala de aula, que sempre há va-
gas nesta área para técnico aqui
ou ali. Então, vale muito a pena.”

Ao terminar o técnico, Carla

pensa em se aperfeiçoar na área
e realizar seu curso de idiomas
para estar bem preparada para
atuar nas plataformas. “Preten-
do prestar concurso para a Pe-
trobras e fazer o curso de Inglês,
porque é preciso o Inglês fluente
para se comunicar com os ou-
tros plataformistas, que em sua
maioria, não são brasileiros.
Também é importante dominar
o Inglês técnico, para saber
nome de peças e a própria lin-
guagem específica em outros
idiomas. Penso também em fa-
zer o curso em instrumentação,
que é uma área que me chama
bastante a atenção”, destacou
a estudante.

A maior parte dos que
entram no ramo do Petróleo
e Gás, seja por concursos
públicos ou por meio de
processos seletivos feitos
por empresas privadas, têm
como objetivo trabalhar em
plataformas. Um dos
aspectos da atividade com
os quais é preciso acostu-
mar-se é com a jornada de
trabalho. A necessidade de
estar 15 dias embarcado em
uma das plataformas de
extração de Petróleo e
outros 15 dias em casa pode
não agradar muitos profissi-
onais, pelo afastamento do
convívio familiar.

Aos que procuram outras
alternativas para exercer a
área de Petróleo e Gás,
Marcia Meneguite, Professora
de Física Aplicada do curso
técnico em Petróleo e Gás da
Fundação de Apoio ao Cefet
(Funcefet), esclarece outras
áreas possíveis. “A área não é
apenas para trabalhadores
embarcados. Há inúmeras
outras possibilidades, como
atuar no controle de transpor-
te, instrumentação e manu-
tenção - os profissionais que
lidam com robótica. Os que
atuam como mergulhadores
são muito procurados. Há,
ainda, os profissionais da
área de mecânica, s solda-
dor, o lixador; os os que
trabalham na parte elétrica,
entre outros.”

Para Floraci Costa Pereira,
Coordenador do Centro
Vocacional Tecnológico
(CVT) Colubandê, em São
Gonçalo, não existem áreas
mais vantajosas de se
trabalhar. Segundo ele, no
entanto, há segmentos em
que há uma tendência maior
de receber remuneração
acima da média. “A pessoa
que faz Petróleo e Gás é o
profissional que já trabalha
em algum segmento e
procura um curso para obter
maior remuneração. As
pessoas que trabalham na
área de automação, de
controle de maquinários, que
estão entre as áreas mais
procuradas, costumam ser
bem remuneradas”, destacou
o coordenador do CVT
Colubandê, que pertence à
rede da Fundação de Apoio
à Escola Técnica do Rio de
Janeiro (Faetec).

Segundo Floraci Costa
Pereira, as perspectivas
nesta área são as melhores
possíveis para os recém
formados em ensino
técnico. “O mercado hoje
está em constante cresci-
mento. Segundo um dado
da Petrobras, diz que nos
próximos anos, eles vão ter
uma carência de 20 a 30 mil
profissionais técnicos nesta
área. Então, cada setor, nos
próximos anos, vai ser bem
procurado e estará aberto a
profissionais interessados.”

Atuação nas
plataformas não
é único caminho


