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Empregos

Empresa abre seleção para
trainees e oferece bolsas

PROCURA-SE

ISENÇÃO NO CEDERJ
■ Interessados em obter
isenção no sistema de cotas
do Centro de Educação Superior a Distância do Estado do
Rio (Cederj) podem requerer o
benefício até a próxima sextafeira. Para obter direito à gratuidade do valor da inscrição,
o candidato deverá preencher
o requerimento de pré-inscrição disponível no site cederj.
edu.br/vestibular e anexar a
documentação digitalizada
nos campos solicitados.
A isenção da taxa de inscri-

Inscritos também serão beneficiados com bolsas em instituições de ensino

A

empresa de meios
de pagamento Stone
está com inscrições
abertas para seleção de trainees até a próxima quinta-feira. As vagas são
no Rio e em São Paulo para
alunos de todos os cursos
de graduação superior que
tenham mais de 18 anos.
As oportunidades são para
atuar nos setores Comercial,
Logística, Relacionamento
com o Cliente, Financeiro,
Tecnologia da Informação,
RH, Marketing e Relações
Institucionais (veja como se
inscrever no quadro ao lado).
O programa também oferece bolsa de estudos em instituições de ensino para todos os inscritos. “É um programa que acredita nos candidatos e entende que cada
um deles tem um potencial a
explorar. Basta ser estimulado a refletir sobre isso”, afirma Livia Kuga, responsável
pelo processo seletivo.
A seleção conta etapas
online e presenciais, que incluem testes, dinâmicas e
entrevistas até novembro.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO/MARCELO HORN

Empresa de pagamentos Stone irá contratar alunos de cursos de graduação superior

Além dos recrutas, outros
participantes poderão ser
aproveitados para cerca de
350 vagas de estágio ou CLT,
em diversos setores.
PORTA DE ENTRADA

Os selecionados também serão preparados e treinados
junto com as principais lideranças da Stone. Em sua
nona edição, o Recruta Stone

já selecionou mais de 30 recrutas. Entre os aprovados,
estão hoje cinco sócios e 15
líderes da companhia.
Todos os inscritos receberão descontos em cursos
na Fundação Estudar e na
plataforma Seja Trainee
Digital. Os candidatos também ganharão desconto na
Digital House e em cursos
de extensão do Insper.

INSCRIÇÕES
ATÉ QUINTA
■ As inscrições podem ser

feitas até a próxima quinta-feira pelo site www.recrutastone.com.br. Os selecionados devem ter mais
de 18 anos e disponibilidade
para trabalhar no Rio ou em
São Paulo.

Requerimento para o benefício pode ser feito até sexta-feira

ÁREA DE TECNOLOGIA

CONTRATAÇÃO EM EMPRESA DE EDUCAÇÃO
■ O Passei Direto, plataforma de estudos universitários
do Brasil, abriu seleção para
contratar profissionais para
seu escritório em Copacabana. A empresa está em busca de profissionais das áreas
de Atendimento e Tecnolo-

Para pessoas com deficiência
Evento em shopping e MetrôRio oferecem postos do nível Fundamental até o Superior
Até o dia 27 deste mês, o Via
Parque Shopping, na Barra,
recebe o evento ‘Oportunidades Especiais’, que oferece vagas de emprego para
pessoas com deficiência. As
oportunidades são do nível
Fundamental até o Superior. Profissionais podem
concorrer para vagas em
oito empresas, como o ClubMed, a Tim, a Coca-Cola e o
McDonald’s. Há, também,
vagas para jovens a partir

ção será concedida de acordo
com a avaliação das condições
socioeconômicas do candidato. O resultado da avaliação
dos pedidos será divulgado
no site no dia 17 de outubro. As
vagas oferecidas para cotistas
são apenas para os cursos de
Licenciatura em Ciências Biológicas, Licenciatura em Ciências Contábeis, Licenciatura
em Geografia, Licenciatura em
Pedagogia, Licenciatura em
Química oferecidos pela Uerj e
pela Uenf.

de 14 anos pelo Programa
Jovem Aprendiz.
Para concorrer às vagas
oferecidas, os interessados
devem comparecer no estande do evento de segunda-feira a sábado, das 10h às
22h, e no domingo, das 13h
às 21h. O candidato deve ter
informações básicas para
cadastro, como o seu tipo de
deficiência, experiência profissional e cursos de qualificação realizados.

A Tim, por exemplo, está
com vagas para profissionais
que tenham Ensino Médio
completo. A empresa oferece remuneração compatível
com o mercado e benefícios.
Quem também está com
vagas abertas para pessoas
com deficiência é o MetrôRio. As oportunidades
são para auxiliar de operação. O candidato precisa ter
a Classificação Internacional de Doenças e o laudo

PROFISSÃO CERTA

Francisco Alves Filho

PROCESSO SELETIVO

atualizado que comprove a
deficiência.
Além disso, é necessário
ter Ensino Médio completo e
experiência com atendimento ao público ou atividades
similares. O horário inicial
de trabalho é de segunda a
sexta-feira, das 8h às 12h,
com curso de formação e
possibilidade de crescimento na empresa, com aumento
da carga horária para 8 horas
por dia, em regime de escala.

VAGAS DE ESTÁGIO DA ULTRAGAZ NO RIO
■ A Ultragaz, empresa de distribuição de Gás LP, está com
25 vagas de estágio para estudantes dos cursos de Engenharia, Economia, Tecnologia
da Informação, Publicidade e
Matemática, com previsão de
formação em dezembro do ano
que vem.

Com duração de 12 meses, o
programa de estágio oferece a
oportunidade de desenvolvimento por meio da elaboração
de projetos relevantes para a
estratégia do negócio. As inscrições podem ser realizadas
até o dia 24 no site http://estagioultragaz.across.jobs/.

BENEFÍCIOS DO TRABALHO. “O trabalho poupa-nos de três grandes males:
tédio, vício e necessidade”, Voltaire, escritor, ensaísta e filósofo iluminista francês.

e-mail: profcerta@gmail.com | site: profissaocerta.com.br | facebook: facebook.com/ProfissaoCerta | twitter: twitter.com/profissao_certa

BÚSSOLA

ORIENTAÇÃO NAS ESCOLAS DO RIO

A

DIVULGAÇÃO

INFORMAÇÃO PROFISSIONAL PODE SER OBRIGATÓRIA

falta de informação sobre as profissões,
sobre os cursos universitários e técnicos
e sobre o mercado de trabalho são grandes obstáculos para uma escolha segura da
carreira por parte dos estudantes. Esse tipo de
orientação deveria ser dado em todas as escolas. Para tentar resolver o problema, a Assembleia Legislativa aprovou há dias um projeto
de lei do deputado Benedito Alves (PRB) que
torna obrigatória a realização de atividades de
orientação profissional aos alunos do ensino
médio, nos colégios públicos e particulares do
Estado do Rio.
A proposta seguirá para sanção ou veto do governador Luiz Fernando Pezão, que terá até 15 dias
úteis para decidir. Segundo o texto, as atividades
deverão ser realizadas de acordo com o calendário
escolar e o projeto pedagógico de cada instituição.
As escolas poderão oferecer palestras, discussões
em grupo ou exposições durante as aulas.
As unidades também poderão realizar parcerias

gia, com cargos como Analista de Gente e Analista de
Infraestrutura.
Os benefícios oferecidos
incluem remuneração compatível ao mercado, plano de
saúde e dental e ajuda na aula
particular de idiomas.

ORIENTAÇÃO NAS ESCOLAS DO RIO (2)
■ Dirigentes do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)
apontam a falta de informação
sobre as carreiras como um dos
motivos para os estudantes
abandonarem a faculdade: o
índice de evasão chega a 50%.
Técnicos pedem um processo

formativo que dê ao jovem mais
segurança na escolha. “Para alguns,
a escolha da profissão é algo muito
natural. Mas esta não é a realidade
da maioria das pessoas. É comum
encontrar angústia e incerteza, seja
no momento de escolher qual curso
fazer na faculdade ou durante a vida
profissional”, diz Benedito Alves.

INSCRIÇÕES PARA O BOLSÃO
■ As inscrições gratuitas para o
Bolsão 2019, do Elite Rede de Ensino, estão abertas e podem ser feitas pelo seguinte endereço: http://
ensinoelite.com.br/. As provas de
todas as unidades (exceto São
Gonçalo - RJ) acontecerão no dia

com a Secretaria de Estado de Educação com o objetivo de convidar profissionais de diversas áreas
para debater com os alunos as suas experiências no
mercado de trabalho.
A coluna torce para que o texto seja sancionado,
já que a falta de informação sobre as profissões é a
causa de muitas escolhas que acabam se revelando
erradas anos depois.

22 de setembro (sábado), os horários dos exames serão informados
no ato da inscrição. Em São Gonçalo, por conta do feriado municipal,
será no sábado (29/09). O Bolsão
contempla descontos de 10% a
90% nas mensalidades de 2019.

SEM DINHEIRO PARA O ENEM 2019?
■ Comenta-se a possibilidade

de o governo não ter dinheiro
para fazer o Enem do ano que
vem, já que o orçamento previsto é abaixo do necessário. Para
2019, apenas R$ 158 milhões
seriam destinados à edição do

Enem. Uma solução para evitar o
vexame de o Brasil não ter o Enem
em 2019 seria o remanejamento
de outras verbas da área de educação. Talvez até mesmo cancelar
outro exame, como o Sistema de
Avaliação da Educação Básica.

