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Empregos

Contratam-se mamães

PROCURA-SE

VAGAS NO OUTBACK

Aplicativo seleciona mulheres para prestar consultoria sobre maternidade

■ O Outback Steakhouse está
com 100 vagas abertas para sua
futura unidade, que será instalada no Via Parque Shopping,
na Barra da Tijuca. As chances
são para os cargos de recepcionista, atendente de salão e bar
e auxiliar de cozinha e limpeza.
Não há necessidade de experiência e as inscrições devem
ser feitas pelo link https://jobs.
kenoby.com/outback.
Os candidatos devem ser
maiores de 18 anos. Há preferência por estudantes univer-

DIVULGAÇÃO
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O

mercado de trabalho ainda é bastante
fechado para as mulheres que são mães.
Segundo o IBGE, entre aquelas que tiram licença-maternidade, 48% não estão mais
trabalhando após o período
de um ano. Para promover
a reinserção dessas mulheres, o aplicativo Taqe, que faz
uso de inteligência de dados
para recrutamento, está com
vagas focadas exclusivamente em candidatas que sejam
mães. A ideia é aproveitar a
experiência dessas mulheres para oferecer um serviço de consultoria para quem
têm dúvidas no cuidado com
os filhos. As vagas são para
o Rio e São Paulo. Para se
candidatar, é preciso baixar
o aplicativo Taqe, no link:
www.taqe.com.br/mamae.
As inscrições vão até o dia 15.
O projeto foi idealizado
por uma empresa que conta
com 4 mil funcionários e, por
enquanto, prefere manter
sua identidade sob sigilo. O
objetivo é fazer com que as
contratadas auxiliem mães
de primeira viagem, operando como uma extensão profissional da rede de apoio pessoal dessas mulheres.
O aplicativo tem histórico

“O plano de carreira é
um excelente motivo para
trabalhar conosco. Cerca de
80% dos atuais sócios vieram da operação e cresceram na casa”, diz Gustavo
Vaz, sócio regional da rede.
DIVULGAÇÃO OUTBACK

As mães contratadas irão prestar consultoria sobre maternidade e reingresso no mercado de trabalho

de promover a empregabilidade feminina. De todos os
processos seletivos que realizou, 66% das pessoas contratadas eram mulheres. A
iniciativa encontra respaldo
em dados do Ipea. Segundo
o instituto, a taxa de desemprego feminino foi de 15% no
primeiro trimestre de 2018,
número bem acima do registrado entre os homens:
11,6%. Já a renda feminina
recuou 0,4%, enquanto a
masculina teve alta de 1,7%.
Com jornada reduzida,
a consultoria vai oferecer
apoio para as mães na volta
ao mercado de trabalho, com

treinamento para a recolocação. A remuneração oferecida é em regime de CLT
e inclui um valor fixo, mais
premiação mensal. Valetransporte, vale-refeição ou
refeitório, plano de saúde e
odontológico, Gympass, descontos nos produtos da empresa e PLR anual estão entre os benefícios oferecidos.
REQUISITOS

Segundo o app Taqe, o principal requisito para se candidatar às vagas, além de
ser uma mãe experiente, é
ter verdadeira paixão pela
maternidade e os assuntos

que a envolvem. Além disso,
a nova função requer que essas profissionais sejam acolhedoras, empáticas e curiosas. “Como se trata de um
perfil de apoio, é fundamental que gostem de compartilhar conhecimento, sejam
organizadas e tenham uma
rede social ativa”, diz Melissa
Takeda, responsável por estratégias comerciais do Taqe.
As mães selecionadas darão atenção especial para
cada gestante ou mãe, entendendo suas dúvidas e necessidades para trazer as soluções mais adequadas para
cada caso.

Rede oferece oportunidades de trabalho na Barra da Tijuca

EM TODO O BRASIL

VAGAS NO PROGRAMA DE ESTÁGIO DA GERDAU
■ A Gerdau está com 110 vagas para o seu Programa de
Estágio 2019. As inscrições
vão até o próximo dia 11. Universitários de todo o país
podem se inscrever pelo site
www.vagas.com.br/vagasde-gerdau. Os cursos con-

Chance para virar sargento da FAB
A Força Aérea Brasileira
(FAB) lançou as Instruções
Específi cas para o Estágio
de Adaptação à Graduação
de Sargento da Aeronáutica (Eags). As inscrições
começam no próximo dia
14, e devem ser feitas no
site ingresso.eear.aer.mil.
br. Caso os alunos tenham
bom aproveitamento, serão
habilitados para matrícula
no curso para sargento, com
ingresso em 2020.

sitários ou pessoas com Ensino
médio completo, e que tenham
disponibilidade de horário. A
rede oferece remuneração
compatível com os cargos, e
benefícios como vale-transporte, refeição no local, assistência médica e odontológica.

As vagas são destinadas
a candidatos de ambos os
sexos de qualquer estado.
Porém, é necessário atender a todas as condições e
normas estabelecidas nas
Instruções Específicas, disponíveis no site da FAB.
PROCESSO SELETIVO

O processo seletivo será composto de provas escritas, inspeção de saúde, exame de
aptidão psicológica, teste de

avaliação do condicionamento físico, prova prática da especialidade e demais etapas
descritas no documento.
Após serem aprovados em
todas as etapas do processo de recrutamento, os candidatos serão selecionados
pela Junta Especial de Avaliação (JEA). Passada esta
fase, deverão se apresentar
na Escola de Especialistas
de Aeronáutica (EEAR), em
Guaratinguetá (SP), em ja-

PROFISSÃO CERTA

Francisco Alves Filho

CONCESSIONÁRIA TEM OPORTUNIDADES

neiro de 2020, para habilitação à matrícula no curso
para sargento, que terá duração de aproximadamente
um ano.
Após a conclusão do curso, os alunos serão graduados sargento em vão servir
em alguma das organizações
do Comando da Aeronáutica, localizadas em todo o território nacional, de acordo
com a necessidade da Administração da FAB.

BRT CONTRATA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
■ A concessionária BRT Rio
abriu processo seletivo destinado a pessoas com deficiência (PcD). Para concorrer
a uma das oportunidades, é
necessário ter Ensino Fundamental completo, além do
laudo médico com a Classificação Internacional de Doen-

ças (CID). Não é necessário
que o candidato tenha experiência profissional. O horário
de trabalho varia de acordo
com a função. Os interessados
devem enviar currículo para o
e-mail rh@consorciobrt.com.
br, com o termo ‘Vaga PCD’ no
campo ‘assunto’.

SUPERAR A CRISE “Quando escrito em chinês a palavra crise compõe-se de
dois caracteres: um representa perigo e o outro representa oportunidade”, John
Kennedy, ex-presidente dos Estados Unidos.
e-mail: profcerta@gmail.com | site: profissaocerta.com.br | facebook: facebook.com/ProfissaoCerta | twitter: twitter.com/profissao_certa

BÚSSOLA

CONCURSOS MILITARES NA MIRA

C

REPRODUÇÃO DA INTERNET

VEJA AS OPORTUNIDADES EM 2019

ontinua em alta o interesse pela carreira
militar. A crise econômica fez com que
muitas profissões que antes eram atrativas deixassem de ser e, com isso, muitos jovens
passaram a sonhar com a entrada nas Forças
Armadas para ter estabilidade no trabalho e
boas condições de previdência. Para quem pretende seguir esse caminho, é bom se preparar:
com o novo ano vai começar a temporada de
concursos para acesso às diversas funções do
Exército, Marinha e Aeronáutica.
A Força Aérea promoverá pelo menos 11 concursos em 2019, a Marinha no mínimo 17 e O
Exército tem previsão de 8. A maioria deles
estará acessível para quem tem níveis Médio
e Superior, mas também haverá provas para o
Nível Fundamental. A primeira prova da agenda do próximo ano é o Exame de Admissão aos
Estágios de Adaptação à Graduação de Sargento da Aeronáutica do ano de 2020, que serve de
acesso à Escola de Especialistas da Aeronáu-

templados são Engenharia,
Ciências Contábeis, Administração, Marketing, Logística, Economia, Psicologia,
Geologia, Comércio Exterior,
Direito, Sistema de Informação, Ciências da Computação
e Química.

CONCURSOS MILITARES NA MIRA (2)
■ A começar pelo risco de vida.

Durante toda a carreira, o militar convive com o perigo nos
treinamentos, na vida diária ou
nas operações. A possibilidade
iminente de um dano físico ou
da morte é fato permanente
de sua profissão. O exercício da
atividade militar, por nature-

za, exige o comprometimento da
própria vida.
■ Antes, portanto, de se decidir
por um desses concursos, é preciso considerar esse fator. Principalmente nos dias atuais, em
que militares estão sendo utilizados com frequência em ações de
Segurança.

CONCURSOS MILITARES NA MIRA (3)
■ Há outros pontos a levar em

consideração: severas normas disciplinares e estritos princípios hierárquicos, que condicionam toda
a sua vida pessoal e profissional;
dedicação exclusiva; disponibilidade permanente; possibilidade

tica. A inscrição começa no dia 14 de janeiro
para quem tem Nível Médio ou Técnico.
Apesar das vantagens da carreira militar, é bom
lembrar que a vida no quartel tem dificuldades
que não são encontradas nas profissões civis. É
bom levar isso em consideração antes de decidir.
Pesar os prós e os contras de qualquer profissão
é a melhor forma de fazer uma escolha segura.

de ser transferido de cidade ou estado; exigência física e restrição de
direitos trabalhistas. De um lado
da balança estão esses fatores.
Do outro estão a remuneração, a
estabilidade e um excelente sistema de aposentadoria.

BOLSAS PARA O CEL
■ O Colégio CEL está com ins-

crições abertas para o processo
seletivo de bolsistas do programa Banco Carioca. Ao todo
são 32 bolsas integrais para o
Ensino Médio. Os alunos que
forem aprovados serão matri-

culados no 1º semestre de 2019, na
unidade Maria Angélica, no turno
da tarde. Inscrições até o dia 14 de
Janeiro na Unidade Maria Angélica - Rua Maria Angélica, 294/310,
Jardim Botânico. Informações
pelo telefone 2266-3660.

