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Negócios&Carreiras

quero ser grande

SPOILER. Semana que vem, a história de Xenofonte, um soldado
que salvou 10 mil gregos do massacre na Pérsia, no século IV a.C.
Em suas memórias, ele deixou grandes conselhos sobre liderança

Ricardo Linck, jornalista e empresário

e-mail: ricardo.linck@gmail.com

UM EMPREGO NO MEIO DO CAMINHO

E

sta coluna é sobre negócios e empreendedores, e espero que você se torne um de nós. Mas
hoje vamos falar sobre conseguir um emprego. Entrar numa empresa pode ser útil para você
aprender o que precisa para ter seu próprio negócio. Entre outras coisas, entender os mecanismos,
a cultura interna, os objetivos do seu ramo.
Você pode achar que obter um emprego se tornou uma missão impossível. Sim e não. Algumas
empresas ainda estão contratando. Mas procuram
a pessoa certa. Se não for você, é preciso se reinventar e dar um jeito de se tornar o candidato perfeito,
mesmo que ainda não seja. Este era o caso de um
colega meu. Seu nome: Paulo Roberto do Amaral.
Paulo certamente não era o candidato perfeito
para realizar seu sonho. Ele queria ser repórter
da TV Globo em sua época áurea. Mas quem ele
era? Ninguém. Um jornalista recém-formado e
sem muita experiência. Pior: morava longe, em
Duque de Caxias. Só uma pessoa acreditava que
ele teria alguma chance, ele mesmo.
Paulo Roberto foi levar seu currículo na redação da emissora. E sabe o que aconteceu? Nada.
Não conseguiu vaga nem como estagiário. Mas

ele não ficou em casa, rezando, esperando ser
chamado para um teste. No dia seguinte, voltou à
emissora. E no outro dia também. Não ficou focado só no chefe que o recusou. Buscou conhecer as
pessoas, começando pelos porteiros, que permitiam sua entrada. Notou que a redação esvaziava
à noite, período em que passou a fazer suas incursões. Conheceu a equipe de reportagem da madrugada e descobriu que ela não tinha repórter.
De tanto circular por ali, o cinegrafista e o motorista começaram a convidá-lo para a cobertura
de notícias. E Paulo Roberto foi aprendendo o
ofício na prática. Um dia aconteceu um grande
incêndio e ele foi com a equipe. O cinegrafista o
incentivou e ele gravou uma ‘passagem’, ou seja,
falou para a câmera, contando o que aconteceu.
A reportagem teria destaque no jornal da manhã
seguinte. Na ilha de edição, alguém perguntou:
quem é esse cara com o microfone da Globo? O
editor-chefe, aquele que não o tinha contratado,
olhou e entendeu tudo. E deu a ordem: “Pode botar ele no vídeo, assinando a matéria”. “Mas ele
não é repórter da emissora”, reclamou o editor de
imagens. “Agora é. Vou contratá-lo hoje”.

“Você não vai precisar me pedir a
mesma coisa duas vezes”
Essa é uma frase que você pode usar
numa entrevista de emprego. O empregador ficará aliviado se contratar alguém
que aprenda rápido e desempenhe suas funções com agilidade. Mas se você quiser manter
o emprego, cumpra o que prometeu.

“Eu odiava meu chefe”
Uma entrevista de emprego não é o momento adequado para falar mal da empresa anterior. Você vai parecer mal agradecido e dar a impressão de que também falará
mal da próxima empresa que contratá-lo.

“Escolha um alvo”
Quer um emprego? Escolha o que você quer fazer
e faça cursos nesta área. Prepare-se. Seu diploma
em Óleo e Gás não vai ajudar nada se quer ser cozinheiro. Se for contratado, permaneça no emprego.
Quem fica pulando de empresa em empresa é mau
visto na hora da contratação.

Instituto oferece reforço
escolar e bolsa de estudo

Divulgação

As inscrições são para adolescentes que estejam na rede pública de ensino
Divulgação

O Instituto Joelson da Costa Antunes (IJCA) está com
inscrições abertas para o
programa ‘Fortalecendo
Trajetórias’, que oferece, de
forma gratuita, acompanhamento social e pedagógico
para alunos de baixa renda
durante o Ensino Médio.
As vagas são voltadas para
estudantes da rede pública de ensino, que tenham
entre 13 e 15 anos, estejam
cursando o 9º ano do Ensino Fundamental e sejam
moradores de Niterói, São
Gonçalo, Maricá ou Itaboraí. As inscrições vão até 19
de junho. Mais informações
no site www.ijca.org.br.
O reforço escolar é a primeira fase do programa.
Nela, os alunos participam
de um curso preparatório de
língua portuguesa e matemática com foco nos exames
das principais instituições
públicas de ensino de excelência: Pedro II, Faetec e Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio
de Janeiro (IFRJ).
BOLSAS PARA O ENSINO MÉDIO

Durante as aulas, os alunos
serão avaliados para ingresso na segunda fase, que com-

O Instituto Êxito foi lançado durante cerimônia em São Paulo

Cursos gratuitos em
empreendedorismo
Aulas em plataforma online são
voltadas para jovens de baixa renda

Na primeira fase do programa, alunos receberão aulas de reforço em língua portuguesa e matemática

O instituto
acompanha os
adolescentes
até o ingresso na
universidade
Therezinha Doin,
coordenadora do IJCA

preende o acompanhamento
escolar no Ensino Médio. Nessa etapa, os adolescentes selecionados recebem bolsas integrais nas escolas parceiras do
instituto: Santa Mônica, em
São Gonçalo, e Pensi, em Niterói. O instituto irá oferecer,
ainda, apoio financeiro para
transporte, uniforme, material escolar, livros e alimentação, além de acompanhamento pedagógico e social.
“A segunda fase prevê o

apoio ao aluno em todos os
momentos, acompanhando
sua evolução desde o ingresso no programa até a chegada à universidade”, diz Therezinha Doin, coordenadora
pedagógica do IJCA.
Para realizar a inscrição,
é preciso imprimir ficha de
inscrição no site www.ijca.
org.br e entregá-la preenchida na sede do IJCA, que fica
na Rodovia Amaral Peixoto,
2.504, em Niterói.

Acordo para intercâmbio na França
Parceria busca suprir
demanda por
técnicos no país com
alunos da Faetec
A Faetec e o Ministério de
Educação da França firmaram parceria para promover
intercâmbio entre alunos e
professores de cursos técnicos e tecnológicos dos dois
países. O acordo prevê o de-

senvolvimento de dois projetos para intercâmbio de estudo e estágio entre estudantes brasileiros e franceses.
Em um primeiro momento, haverá visita técnica dos
professores ao país parceiro
para conhecer a metodologia do programa. Em seguida, terá início o intercâmbio
entre estudantes de ambos
os países. A iniciativa, intitulada Escola-Escola, ainda
inclui o desenvolvimento

conjunto entre os alunos de
um projeto voltado para a
sustentabilidade.
No outro eixo da parceria, o projeto Escola-Empresa vai proporcionar aos
estudantes um programa
de estágio profissional em
companhias brasileiras e
francesas. Segundo Philippe
Christmann, do Ministério
de Educação da França, os
estudantes que se destacarem poderão ser contratados

no país europeu, que atualmente tem grande demanda
por mão de obra técnica.
“Há uma carência por
mão de obra técnica muito
grande na França. Os alunos
beneficiados pelo programa
de estágio terão boas chances de serem absorvidos por
nossas empresas”, diz Philippe Christmann. Os critérios
de seleção dos alunos e escolas ainda estão sendo definidos pelas instituições.

Um grupo formado por
34 empreendedores colocou no ar uma plataforma
online para capacitação
de jovens de baixa renda
em temas voltados para
o empreendedorismo. O
lançamento do Instituto
Êxito aconteceu em São
Paulo. Segundo a organização, já estão previstos
os cursos ‘Empreendedorismo com Êxito’, ‘Passos
para o Sucesso’ e ‘A Arte
de Empreender’, que serão realizados por meio
do site www.institutoexito.com.br para alunos de
todo o país.
Segundo o Instituto
Êxito de Empreendedorismo, grande parte dos
cursos, seminários, workshops, simpósios, congressos e palestras, que
serão oferecidos também
de forma presencial, serão
gratuitos e voltados preferencialmente para estudantes da rede pública de

ensino. O objetivo é despertar o espírito empreendedor
nos jovens de baixa renda.
“Nós estamos engajados
em contribuir para a transformação social que o Brasil
precisa. Por isso, os jovens
potenciais empreendedores,
principalmente os que vivem
em regiões carentes, estão no
eixo central dos nossos projetos”, explica o presidente
do Instituto Êxito e controlador do grupo Ser Educacional, Janguiê Diniz.
Além da plataforma de
cursos online, a organização terá um fundo de investimentos. Os recursos serão
destinados para aportes financeiros em ideias e startups de empreendedores
que participarem de ações
do Instituto Êxito. “Precisamos orientar os jovens
para que possam criar seus
próprios negócios”, destaca Celso Niskier, reitor da
UniCarioca.

DIA A DIA

Aulas preparatórias para o Enem
A Firjan Sesi está com 2.550
vagas gratuitas para o curso
Pré-Enem, com aulas preparatórias para o Exame Nacional
do Ensino Médio, cujas provas
serão realizadas em novembro.
Os interessados devem estar

matriculados em uma turma
do 2º ou 3º ano do Ensino Médio da rede pública de ensino,
ou ter concluído essa etapa de
formação. A idade mínima é
de 15 anos. Edital no site www.
firjan.com.br/preenem.

