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REFLEXÕES SOBRE A EMPREGABILIDADE 
 por Dieter Kelber 

Num constante mundo em transformação, o tema empregabilidade está mais vivo que nunca. A cada solavanco na 

economia milhões de pessoas sofrem sobressaltos no seu posto de trabalho. Você está preparado para isso ? 

Veja aqui algumas reflexões que podem nos ajudar a ficar mais preparados e a encarar as atuais mudanças no 

mundo de forma mais adaptada e segura. 

1. A responsabilidade pela garantia do trabalho não é das organizações, é antes de tudo uma obrigação de cada 

indivíduo. “Não é o touro que mata o toureiro. O toureiro é que se deixa matar”. 

2. O artista tem que estar onde o povo está – diz Milton Nascimento. A empregabilidade pressupõe mudar de 

cidade, estado, pessoas. Ser nômade virou competência. 

3. Complementando: você sabe transitar tranquilamente por ambientes multiculturais e tem jeito para entender e 

conviver com as diferenças? Por exemplo, trabalharia no Sul do Pará ? Vale lembrar que a gente não pode querer 
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a isca e o peixe. Tudo é uma troca. Para ganhar alguma coisa é preciso perder outra. Estou no interior da Bahia 

trabalhando enquanto minha família esta em outra cidade por enquanto. Sair da zona de conforto 

4. Em momentos de crise nada é mais importante do que aprender novas profissões. Desenvolver novas 

habilidades e competências. Renovar-se constantemente. Nunca ter medo de tentar algo novo mesmo que ainda 

pequeno. Afinal, um amador solitário construiu uma arca e um grande grupo de profissionais construiu o Titanic. 

5. Desapegar-se do fetichismo de cargos e posições. Se o trabalho oferecido lhe garante a sobrevivência e um grau 

de satisfação vá em frente. Ser humilde é fundamental. 

6. Você é capaz de definir em poucas palavras seu mercado alvo? O inimigo do bom é o melhor. 

7. Você tem um belo passado de glórias. Porém, sabe quanto o mercado está disposto a remunerar pelos seus 

serviços? 

8. Aprendizado contínuo difundido há alguns anos é cada vez mais forte quando se fala em empregabilidade. 

Jornais, Revistas, Internet. Tem que estar atualizado. Mas escolha os temas com cuidado. Existem muitos 

secretários de Deus proclamando notícias de caráter duvidoso e, sobretudo alarmista na questão da recolocação. A 

Internet fornece todo dia milhares de falsos profetas. Não aceite de imediato uma informação como verdadeira. 

Nem estas mal traçadas linhas que escrevo. Reflita. 

9. Aceitar críticas. Receba críticas sem pedras nas mãos. Acho que onde não há crítica o inimigo ajuda. Como no 

mundo corporativo, o pior cliente é aquele que não reclama. Aquele que o adula ou concorda com você 100% 

quase nunca é seu amigo de fato. Críticas são uma ferramenta fantástica para nossa autoavaliação. Porém, seja 

crítico também quanto aos palpiteiros. 

10. Não deixe que os outros tenham piedade de você. Isto é a pior coisa: o coitadinho. 

11.Se você é do tipo que resiste, um conselho pare de viver o passado. Tem gente que vive presa ao que já 

aconteceu que resiste às novas ideias e às mudanças e, ao mesmo tempo, é neuroticamente preocupada com o 

envelhecimento, sem se dar conta de que são essa atitudes que, de fato, as tornam velhas. Saia da mesmice! Não 

adianta arrumar as mesas e cadeiras no convés do Titanic. 

12. Abandonar a histeria coletiva corporativa de que tudo está ruim, que está difícil. 

FAÇA UM PLANO DE TRABALHO PARA VIDA TODA! 

 1- Faça o que é certo, não o que é fácil. O nome disso é *ÉTICA* 

2 - Para realizar coisas grandes, comece pequeno. O nome disso é *PLANEJAMENTO* 

3 - Aprenda a dizer "não". O nome disso é *FOCO* 
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4 - Parou de ventar? Comece a remar. O nome disso é *GARRA* 

5 - Não tenha medo de errar, nem de rir dos seus erros. O nome disso é *CRIATIVIDADE* 

6 - Sua melhor desculpa não pode ser mais forte que seu desejo. O nome disso é *VONTADE* 

7 - Não basta iniciativa. Também é preciso ter "acabativa" O nome disso é *EFETIVIDADE* 

8 - Se você acha que o tempo voa, trate de ser o piloto. O nome disso é *PRODUTIVIDADE* 

9 - Desafie-se um pouco mais a cada dia. O nome disso é *SUPERAÇÃO* 

10 - Para todo "Gamer Over", existe um "Play Again". O nome disso é *RECOMEÇAR*. 

 

 

I - OPORTUNIDADES 

DESENV. PES./PROF. 
 

1. OPORTUNIDADE: Bolsa FAPESP para graduados com 2 anos 

de experiência 

 Duração da bolsa: até 9 meses. Valor da bolsa: R$ 3.021,60 (TT-IV)  

Perfil do candidato • Graduados, especialistas em Tecnologia de Informação (TI), com dois anos de experiência após a 

graduação ou título de mestrado na área de TI. • Deverá ser um profissional criativo e proativo. • Não pode haver 

vínculo empregatício. • É necessário ter disponibilidade para viagens à Piracicaba, onde acontecerão as reuniões 

presenciais do projeto. Resumo da oportunidade Essa bolsa será encaminhada para um profissional com formação 

ciências da computação, engenharia da computação, mecatrônica e afins, sendo o profissional responsável pelo 

desenvolvimento de lógicas de programação, capazes de realizar processamento de dados, além de otimizar algoritmos 

já elaborados. Deverá também ser responsável pelo desenvolvimento do sistema web de processamento/transferência de 

dados.  

Os principais objetivos do trabalho do bolsista serão: a) desenvolvimento de rotinas de processamento de dados 

(experiência com dados 3D será um diferencial); b) otimização de rotinas de programação já elaboradas; c) 
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desenvolvimento de segurança do sistema web; d) assessorar a criação de um projeto para plataformas de 

processamento web; f) assessorar a criação de uma plataforma de coleta de dados; g) outras atividades 

relacionadas ao projeto poderão ser delegadas ao esse bolsista. 

 Requisitos e diferenciais do desenvolvedor Domínio de pelo menos 2 linguagens de programação / frameworks: - 

C / C++ - R / Python - Javascript / web - Linux shell / bash - ROS, PCL, OpenCV, Angular, Flask 

Interessados Enviar e-mail para: gerencia@forlidar.com.br, com o assunto “Vaga Projeto PIPE”. Por gentileza, 

enviar CV atualizado, currículo escolar e dois contatos para referência. 

 

 

II - VAGAS EFETIVAS 

 

1. Multinacional de grande porte localizada em Campinas-SP, procura: 

ANALISTA CONTÁBIL SENIOR 

Principais desafios: Apuração do IRPJ/ CSLL, LALUR etc., ECF e Demonstrações Financeiras 

Formação: Contábeis, desejável pós em Controladoria e Finanças ou Finanças Corporativas ou Gestão 

Empresarial ou Economia, Direito Tributário e outras correlatas. 

Excelente conhecimento do SAP, Excel avançado 

Inglês suficiente para Demonstrações Financeiras e troca de e-mails com o Exterior 

Imprescindível possibilidade de início imediato 

E-mail julio.pugliesi@pugliesiconsultoria.com.br 

 

2. ANALISTA DE PREÇOS - CAMPINAS SP 

perfil da vaga juntamente com o link para que os ex-alunos da PUC possam se candidatar. 

 Link: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6443104753529421824 

 
 

 

mailto:julio.pugliesi@pugliesiconsultoria.com.br
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6443104753529421824
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III - VAGAS TRAINEES 

 

 

3. Programa Trainees 2019 do Grupo São Francisco. 

 Nosso público alvo são graduados no período entre dez/2016 a dez/2018, nos cursos de Administração, Economia, 

Enfermagem, Ciências Contábeis e Engenharias. 

Inscreva-se www.saofranciscosaude.com.br 

4. PROGRAMA TRAINEE HONDA 2019 

Local de Trabalho: São Paulo/SP e Sumaré/SP 

Formação prevista: Dez/2016 a Dez/2018 

Data de Inscrição: até 03/10/2018 

bit.ly/trainee-honda19 

5. PROGRAMA TRAINEE VIVO 2019 

Local de Trabalho: São Paulo/SP 

Formação prevista: Dez/2016 a Dez/2018  

Data de Inscrição: até 30/09/2018 

bit.ly/trainee-vivo 

6. PROGRAMA DE TRAINEE DURATEX 2019 

Local de Trabalho: São Paulo/SP 

http://bit.ly/trainee-honda19
http://bit.ly/trainee-vivo
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Formação prevista: Dez/2016 a Dez/2018 

Data de Inscrição: até 01/10/2018 

bit.ly/trainee-duratex19 

7. PROGRAMA DE TRAINEE GRUPO DPSP 2019 

Local de Trabalho: São Paulo/SP 

Formação prevista: Dez/2016 a Dez/2018 

Data de Inscrição: até 24/09/2018 

bit.ly/grupodpsp2019 

8. PROGRAMA JOVENS ENGENHEIROS SUZANO 2019 

Local de Trabalho: São Paulo/SP, São Bernado do Campo/SP, Suzano/SP e Itapetininga/SP 

Formação prevista: Dez/2016 a Dez/2018 

Data de Inscrição: até 17/09/2018 

bit.ly/JPSuzano 

9. Programa Trainee Burger King 2018 

Local de Trabalho: São Paulo/SP 

Formação prevista: Dez/2015 a Dez/2018 

Data de Inscrição: até 04/10/2018 

bit.ly/trainee-bk19 

 

 

 

 

http://bit.ly/trainee-duratex19
http://bit.ly/grupodpsp2019
http://bit.ly/JPSuzano
http://bit.ly/trainee-bk19
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IV - VAGAS ESTÁGIOS 

 

10. OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO 

CURSOS PP e PM, do 1 ao 4ºsem 

CV para rafaela.gomes@ciee.org.br 

11. OPORTUNIDADE ESTAGIO INFORMATICA - STA BARBARA D'OESTE 

CURSANDO DO 1 AO 6ºSEM 

CV para erica.sousa@ciee.org.br (assunto vaga TI) 

12. OPORTUNIDADE ESTAGIO LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA - 

STA BARBARA D'OESTE 

CURSANDO 4 OU 5ºSEM EDU FÍSICA 

CV para erica.sousa@ciee.org.br (assunto vaga ED FÍSICA) 

13. Estágio em Engenharia Mecânica | Industrial | Produção CLARK 

MATERIAL HANDLING BRASIL S.A. 

 Empresa Multinacional do ramo de Empilhadeiras e Peças de Reposição, situada na cidade de Vinhedo/SP está 

com vaga em aberto para Estágio em Engenharia (Mecânica | Industrial | Produção) 

 Atividades gerais: Suporte nas atividades de análise e modificações de desenhos industriais; Atividades de 

cadastramento de itens em sistema integrado ERP; Suporte na elaboração de cronogramas voltados à projetos; 

Desenvolvimento de atividades em sistema AutoCAD / Solidworks; Elaboração de relatórios;  

Requisitos Obrigatórios: Estar cursando o 3º ano do Ensino Superior em Engenharia Mecânica, Engenharia 

Industrial ou Engenharia de Produção; (Com conclusão prevista para Dez/2019); Possuir noções/experiência em 

ERP nos módulos de Engenharia (preferencialmente TOTVS-Datasul); Possuir noções/experiência em 

cadastramentos, parametrizações em sistema integrado; Possuir conhecimento/experiência com estrutura de 

Produto; Conhecimento/Experiência com AutoCAD / Solidworks; Conhecimentos no Pacote Office e habilidades 

com Excel (elaboração de relatórios); Inglês intermediário (escrita, leitura, conversação); 

 DIFERENCIAL Residir na região de Campinas/SP, Valinhos/SP e Vinhedo/SP; 
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MANDATÓRIO Bolsa-Estágio e Benefícios: Bolsa-Estágio: R$ 1.500,00 Benefícios: Convênio Médico, Seguro de 

Vida, Cartão-Refeição, Cartão-Alimentação, Vale-Transporte e Transporte Fornecido pela empresa; 

Regime de contratação: Estágio vinculado ao CIEE;  

Envie seu currículo para: rh@clarkmhc.com.br | Assunto: Estágio 

14. Estágio – Desenvolvimento de Negócios 
 

Buscamos por um profissional para atuar na área comercial nos apoiando no crescimento da nossa base 

de clientes buscando novas parcerias. 

Responsabilidades 

O estagiário vai atuar no mapeamento de novas empresas para oportunidades de negócios. Participar e aprender 

sobre todo o processo de vendas, do início ao fechamento. Criar e gerar listas de prospecção focadas no perfil 

corporativo. Organizar a agenda para reunião com os leads. 

REQUISITOS 

·  Graduação: Cursando Economia, Adm., Jornalismo, Publicidade Propaganda, e áreas ligadas a 

negócios 

·  Bom relacionamento interpessoal 

·  Motivado(a) por desafios; 

·  Comunicativo(a) 

  

BENEFÍCIOS 

·  Bolsa estágio R$ 1.200,00 

·  Bolsa de estudos R$ 300,00 

·  Benefícios: Vale Transporte, Vale Refeição, Seguro de Vida 

                 30 horas semanais. Horário compatível com a grade de estudos. 

INSCRIÇÕES 

Para se candidatar à vaga, enviar currículo para: paloma.perez@acicampinas.com.br 

Prazo: 24/09/2018 

 

15. PROGRAMA DE ESTÁGIO E TRAINEE 2019 - INTERNATIONAL PAPER 

O ponto de partida para uma carreira de infinitas possibilidades 

Inscreva-se pelo site www.ipnextgeneration.com.br 

16. PROGRAMA DE ESTÁGIO SUZANO 2019 

mailto:paloma.perez@acicampinas.com.br
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Local de Trabalho: São Paulo/SP, São Bernardo do Campo/SP, Suzano/SP e Itapetininga/SP    

Formação prevista: Dez/2019 a Dez/2020 

Data de Inscrição: até 17/09/2018 

bit.ly/estagiosuzano2019 

17. PROGRAMA DE ESTÁGIO B3 2019 

Local de Trabalho: São Paulo/SP   

Formação prevista: Jul/2020 a Dez/2020 

Data de Inscrição: até 01/10/2018 

bit.ly/estagio-b3 

18. PROGRAMA DE ESTÁGIO FAST NESTLÉ 

Local de Trabalho: São Paulo/SP   

Formação prevista: Jun/2019 a Jun/2020  

Data de Inscrição: processo contínuo    

bit.ly/estagiofast-nestle   

19. ESTÁGIO CLIMATE CORPORATION (ENGENHARIA DE SOFTWARE) 

Local de Trabalho: São Paulo/SP  

Formação prevista: Dez/2019 a Dez/2020         

Data de Inscrição: até 30/09/2018   

bit.ly/monsanto-clim18 

20. PROGRAMA DE ESTÁGIO BURGER KING 2019 

Local de Trabalho: São Paulo/SP  

Formação prevista: Dez/2019 

http://bit.ly/estagiosuzano2019
http://bit.ly/estagio-b3
http://bit.ly/estagiofast-nestle
http://bit.ly/monsanto-clim18
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Data de Inscrição: até 27/09/2018    

bit.ly/estagio-bk19 

21. ESTÁGIO EM ESTRATÉGIA E OPERAÇÕES 

Local de Trabalho: São Paulo/SP    

Formação prevista: Jun/2019 a Jun/2020   

Data de Inscrição: até 21/09/2018     

bit.ly/enova-eo  

22. ESTÁGIO EM T.I. 

Local de Trabalho: Cajamar/SP          

Formação prevista: Dez/2019 a Jun/2020 

Data de Inscrição: até 28/09/2018 

bit.ly/bic-ti  

 

http://bit.ly/estagio-bk19
http://bit.ly/enova-eo
http://bit.ly/bic-ti

