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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. 
 

 

 

 

II - VAGAS EFETIVAS 

 

1. SUPERVISOR DE SUPPLY CHAIN 
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DESAFIO: Administrar e planejar as atividades das áreas da logística, importação, exportação, PCP, 

coordenando o processo de carga, descarga, transporte, conferência, movimentação, armazenagem, controle de 

vencimento e acondicionamento no estoque. 

REQUISITOS: Experiência anterior na função, formação superior em administração de empresas, engenharia ou 

tecnólogo em logística, Inglês avançado para comunicação oral e escrita e residir na região de Campinas. Início 

imediato 

  

Fique à vontade para encaminhar seu CV para  julio.pugliesi@pugliesiconsultoria.com. 

 

Assistente técnico de engenharia para trabalhar com projeto e desenvolvimento de equipamentos e sistemas na 

área de energias renováveis 

 Requisito - Recém formado(a) ou cursando em 2019 o penúltimo ou último ano de engenharias mecânica, 

mecatrônica, automação, civil, elétrica ou correlatas - Domínio de Autocad para desenhos mecânicos - Inglês 

fluente para leitura e escrita - Experiência na elaboração de relatórios técnicos - Domínio de Excel Desejável - 

Conhecimentos em Solidworks - Experiência na área - Conhecimentos em Matlab / Simulink - Conhecimentos de 

elétrica e mecânica Benefícios - VA, VT e plano de saúde Regime de trabalho - CLT  

Processo seletivo - Análise de currículo, entrevista e teste de proficiência Interessados enviar currículo para 

contato@eudoraenergia.com.br com o título [PROCESSO SELETIVO – 2018] 

 

2. Empresa de grande porte - líder segmento de alimentício seleciona: Auxiliar 

Contábil 

 

Responsabilidades: Rotinas contábeis. 

 

Requisitos: Ensino Superior completo ou cursando Contábeis. Bons conhecimentos no Excel. • Experiência em 

rotinas contábeis e preferencialmente com alguma experiência em controle patrimonial e ativo imobilizado. 

 

Salário: R$ 1.400,00 

 

Benefícios: Vale Transporte, Tíquete Refeição, Seguro de Vida em Grupo 

 

Observações: Horário: Segunda a sexta das 8 às 18 horas. Enviar currículo informando o último salário e se tem 

conhecimento em controle patrimonial e ativo imobilizado. 

 

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de LETÍCIA para o e-

mail vagas.contrata33@gmail.com com a sigla Aux. Contábil no campo assunto.  

  

3. ANALISTA DE OPERAÇÕES COMERCIAIS JÚNIOR (CUSTOMER SERVICE) 

mailto:julio.pugliesi@pugliesiconsultoria.com.br
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BUNGE BRASILSÃO PAULO, SÃO PAULO 

Principais atividades: 

 Relacionamento de nível de serviço junto ao cliente; 

 Gestão de pedidos em carteira; 

 Agendamento de entrega de produtos; 

 Gestão e controle de multas logísticas; 

 Criação e manutenção de indicadores Customer Service (OTIF, Days on hand, Ruptura); 

 Controle de estoques nas fábricas; 

 Integração com time comercial, interface com apuração de resultados e demais atividades relacionadas à 

área. 

Formação: em administração e áreas correlatas. 

 Experiência/Conhecimentos Necessários: Excel em nível avançado. 

Local de Atuação: Faria Lima - São Paulo/SP. 

 

Cadastre-se no site da empresa. 

4. ANALISTA DE NEGÓCIOS SÊNIOR 

FEDEX EXPRESSSÃO PAULO AREA, BRAZIL 

Os requisitos mínimos para aplicar-se à vaga são: 

 Graduação completa em Administração e/ou Engenharia; 

 Cursando Pós Graduação em Administração e/ou Engenharia será um diferencial; 

 Conhecimento em MS Excel, Powerpoint e Project avançados; 

 Experiência em fusões, aquisições e integração; 

 Experiência em gerenciamento de projetos de grande complexidade; 

https://www.linkedin.com/company/bungebrasil?trk=guest_job_details_topcard_org_name
https://www.linkedin.com/company/fedex-express?trk=guest_job_details_topcard_org_name
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 Mínimo três (3) anos de experiência na área; 

 Fortes habilidade analítica, relações humanas e comunicacão; 

 Inglês avançado; 

 Espanhol Intermediário será um diferencial; 

 Disponibilidade para viagens. 

Atividades a serem desempenhadas: 

 Gerenciamento de programa de projetos estratégicos da empresa na América Latina; 

 Liderança e desenvolvimento de análises de negócios; 

 Acompanhamento de resultados e planos de ação; 

 Apresentação aos executivos; 

 Organização de reuniões. 

Por favor, enviar os currículos em português e em inglês. 

 Candidatos que tiverem interesse em se candidatar e preencherem os requisitos mínimos, devem enviar o seu 

currículo em Inglês e Português com o título da vaga no assunto até 13 de Novembro de 2018 para o e-mail: 

oportunidadebrasil@fedex.com 
 

5. Estamos selecionando candidatos para vaga de Assistente Comercial para uma 

Instituição Financeira de Médio Porte. 
 

O horário de trabalho é das 10:00 as 16:00 horas. 

Benefícios compatíveis com o segmento bancário. 

Atividades: Atendimento ao púbico, suporte à Gerência Comercial e Operacional, venda de produtos e serviços 

bancários. 

As vagas são para: Campinas - SP, conforme cartaz anexo. 

Os interessados poderão se cadastrar em nosso site www.projetorh.com.br 

 

 

http://www.projetorh.com.br/
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III - VAGAS TRAINEES 

 

6. PROGRAMA DE TRAINEE UNILEVER 

Formação prevista: Dez/2016 a Dez/2018   

Data de Inscrição: até 15/11/2018 

bit.ly/unilever19 

7. THE PRYSMIAN GROUP GRADUATE PROGRAM 

Formação prevista: Jul/2017 a Dez/2018   

Data de Inscrição: até 30/11/2018 

bit.ly/trainee-prysmian 

8. PROGRAMA DE TRAINEE BASF 

Formação prevista: Dez/2016 a Dez/2018  

Data de Inscrição: até 20/11/2018 

bit.ly/basf2019 

 

 

 

http://bit.ly/unilever19
http://bit.ly/trainee-prysmian
http://bit.ly/basf2019
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IV - VAGAS ESTÁGIOS 

 

9. Grupo Terral - administração de Shopping Centers 

Oportunidades de estágio para a área Financeiro Comercial, para os cursos de Administração, Economia, 

Estatística, Ciências Contábeis e Engenharias de Produção, do 3º ao 5º período. 

Todas as vagas tem bolsa auxilio+VT+Seguro saúde+oportunidade de contratação.  

Inscreva-se pelo site: vagas.com.br - códigos v1778839 

Vagas para Valinhos SP 

10. Estágio em Endomarketing 

Cursando PP, Comunicação, Marketing ou afins... 

Local de Trabalho: Campinas SP 

Enviar CV para recrutamento@artit.com.br com sigla estagio_endomarketing 

11. Estamos selecionando estagiários para o Banco Itaú. 
 

 horário de trabalho é das 10:00 ás 16:00 horas. 

Além da bolsa- auxílio, os benefícios são: vale transporte, vale refeição, assistência médica e odontológica, seguro 

de vida e férias remuneradas após o décimo segundo mês, além de possibilidade de carreira na área bancária. 

As vagas são para: Vinhedo - SP, conforme cartaz anexo. 

Os interessados poderão se cadastrar em nosso site  www.projetorh.com.br 

 

12. ESTÁGIO PRÉ-VENDAS E GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS 

Cursando 3º ou 4º ano em Marketing, Publicidade e Propaganda, Jornalismo ou Relações Públicas. • Identificar e 

fazer a prospecção ativa de clientes • Abrir relacionamento com novos leads para auxiliar no processo de vendas 

da empresa • Alimentar sistemas com informações relevantes sobre oportunidades em prospecção • Apresentaŕ 

tecnicamente via contato telefônico o serviço/produto aos leads • Realizará agendamento de reuniões • Fazer a 

gestão de mídias sociais da empresa • Desenvolver conteúdos e interações para as mídias sociais da empresa • 

Facilidade com ferramentas de busca na internet • Conhecimento do pacote Office e ferramentas do Google Drive 

• Boa Capacidade de Síntese • Facilidade em Comunicação Oral e Escrita • Bom poder de persuasão • 

http://www.projetorh.com.br/
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Relacionamento Interpessoal • Boa autoconfiança • Facilidade com o uso de redes sociais • Autoconfiança • 

Persuasão • Organização • Responsabilidade • Determinação  

CONTATO PARA VAGA Enviar currículo em PDF para murilo.briganti@brightisd.com 

13. PROGRAMA DE ESTÁGIO DAFITI GROUP 

Local de Trabalho: São Paulo/SP            

Formação prevista: Dez/2019 a Dez/2020   

Data de Inscrição: até 20/11/2018     

bit.ly/dafiti19       

14. ESTÁGIO EM RECURSOS HUMANOS SSAB 

Local de Trabalho: São Paulo/SP  

Formação prevista: Jul/2020 a Dez/2020 

bit.ly/ssab956 

15. 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   

16. ESTÁGIO EM ARQUITETURA E URBANISMO IPIRANGA 

Local de Trabalho: São Paulo/SP 

Formação prevista: Dez/2019 a Dez/2020 

bit.ly/arquiteturaipiranga 

17. PROGRAMA DE ESTÁGIO STOCCHE FORBES 

Local de Trabalho: São Paulo/SP 

http://bit.ly/dafiti19
http://bit.ly/ssab956
http://bit.ly/estagiofast-nestle
http://bit.ly/arquiteturaipiranga
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Formação prevista: Jul/2019 a Dez/2020 

bit.ly/stocche-forbes19 

18. ESTÁGIO EM GERAÇÃO DE DADOS LOCAIS MSD 

Local de Trabalho: São Paulo/SP          

Formação prevista: Dez/2020               

Data de Inscrição: até 26/11/2018     

bit.ly/geracaodedados-msd  

19. ESTÁGIO EM ASSESSORIA DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE 

Local de Trabalho: São Paulo/SP 

Formação prevista: Dez/2019 a Dez/2020 

bit.ly/segurancaipiranga                               

20. PROGRAMA DE ESTÁGIO GERENCIAL EM VENDAS P&G 

Local de Trabalho: Uberlândia/MG 

Formação prevista: Jul/2020 a Dez/2020 

bit.ly/Vendasuberlândia     

21. APEX SUMMER EXPERIENCE 

Local de Trabalho: Vitória/ES 

São aceitos alunos de todos os anos de graduação 

Data de Inscrição: até 23/11/2018             

bit.ly/apex-summer19    

http://bit.ly/stocche-forbes19
http://bit.ly/geracaodedados-msd
http://bit.ly/segurancaipiranga
http://bit.ly/Vendasuberl%C3%A2ndia
http://bit.ly/apex-summer19

