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Praia Grande tem encontro 
sobre inclusão social
A Secretaria Estadual do Emprego e 

Relações do Trabalho (Sert) promove ama-
nhã, dia 19 de junho, o 3º Encontro Esta-
dual de Inclusão – Emprego, Trabalho e 
Renda. O evento é realizado pela Comissão 
Estadual de Emprego (CEE) e será realiza-
do no Centro de Lazer dos Comerciários, 
em Praia Grande, na Baixada Santista, das 
8h às 16h. O endereço é   Avenida Presiden-
te Castelo Branco, 8.420, na Vila Mirim. O 
encontro é direcionado a gestores munici-
pais e integrantes da CEE. Para participar, 
é preciso se inscrever grátis até 18 de junho 
pelo telefone (11) 3241-7214 ou pelo e-mail 
comissaoestadual@emprego.sp.gov.br. 
No evento, a Sert premiará as comissões 
municipais de emprego que mais se des-
tacaram em 2012, sob o ponto de vista da 
instalação de projetos que beneficiam o 
crescimento econômico e sustentável.

Voluntárias para pesquisa 
sobre anticoncepcionais 

Pesquisadores do Departamento de 
Análises Clínicas, Toxicológicas e Bro-
matológicas (DACTB), da Faculdade 
de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão 
Preto (FCFRP) da USP, e da Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) da 
USP, estão recrutando mulheres sadias 
que fazem uso ou não de anticoncepcio-
nais orais para participar de pesquisa. 
O objetivo é avaliar os efeitos que esse 
medicamento exerce sobre o organismo 
feminino. As voluntárias devem ter entre 
18 e 35 anos, não fumar e nem ter sobre-
peso. Durante a pesquisa, receberão os 
medicamentos por seis meses consecuti-
vos e assistência da equipe composta por 
médicos ginecologistas e farmacêuticos. 
Para participar, devem entrar em contato 
pelo telefone (16) 3602-4220, com a pro-
fessora Maria Regina Torqueti. 

Especialistas falam de 
museus no Memorial
Começa nesta manhã, no Memorial 

da América Latina, a 5ª edição do Encon-
tro Paulista de Museus. Considerado um 
dos maiores eventos estaduais da área, 
o evento contará com a participação de 
nomes importantes da museologia nacio-
nal e internacional. Entre os destaques, 
Janet Vitmayer, diretora do Horniman 
Museum and Gardens e do Arts Council 
England, de Londres.  Engajamento das 
instituições museológicas nas comunida-
des, segurança do patrimônio dos museus, 
projetos educacionais e balanço das ati-
vidades do Sistema Estadual de Museus 
(Sisem-SP) são alguns dos temas que serão 
abordados durante os três dias do encon-
tro. Inscrição (gratuita) e programação no 
site www.encontropaulistademuseus.

Corrupção dá prêmio 
a economistas teen
As inscrições para o Prêmio Econo-

teen, promovido pelo Departamento de 
Economia da Faculdade de Economia e 
Administração da USP, já começaram e 
podem ser feitas até 28 de agosto. O concur-
so é direcionado a alunos de escolas públi-
cas estaduais, que estejam cursando a 2ª e a 
3ª série do ensino médio. O objetivo do con-
curso é estimular os jovens a pensar sobre 
problemas de natureza econômica, colocá-
-lo em contato com os assuntos abordados 
pelos economistas, oferecer informações 
sobre o curso de graduação em economia, 
e mostrar os caminhos profissionais que 
o economista pode seguir. Os candidatos 
devem escrever um ensaio sobre o tema 
corrupção, redigido em estilo dissertativo (7  
a 12 páginas), incluindo capa, resumo, texto 
completo e bibliografia. Inscrições pelo site 
www.fea.usp.br/econoteen. 

este ano, mais de quatro mil pesso-
as já ingressaram nos cursos de 
capacitação do programa Via Rápi-
da Emprego, em 111 municípios 
paulistas. Coordenada pela Secreta-
ria Estadual de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência e Tecnologia 
(SDECT), a iniciativa oferece quali-
ficação profissional para quem 
deseja aumentar suas possibilida-
des de inserção no mercado de tra-
balho ou abrir negócio próprio.

Os conteúdos oferecidos em sala de 
aula são estruturados para atender pro-
fissionais que desejam atuar nas áreas 
da indústria, do comércio, da prestação 
de serviços ou construção civil. Durante 
a capacitação, também são abordados 
temas como sustentabilidade, cidadania, 
leis trabalhistas e empreendedorismo. 
São mais de 150 opções de estudos, dis-
tribuídas de acordo com as demandas de 
cada município.

Há oportunidades para quem deseja 
trabalhar como agente de turismo, assis-
tente administrativo, camareira, motoris-
ta de táxi, jardineiro, manicure, maquia-
dor, mecânico, operador de caixa, padeiro, 
pizzaiolo, recreacionista e zelador, entre 
outras opções.

Os cursos são ministrados por profis-
sionais de Escolas Técnicas (Etecs), Facul-
dades de Tecnologia (Fatecs) e de outras 
instituições contratadas pelo Governo pau-

lista. A lista inclui o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (Senai), o Servi-
ço Nacional de Aprendizagem Comercial 
(Senac), o Serviço Nacional de Aprendiza-
gem do Transporte (Senat), a Associação 
para Valorização de Pessoas com Deficiên-
cia (Avape) e a Associação de Deficientes 
Visuais e Amigos (Adeva).

Para atender às necessidades imediatas 
de formação de mão de obra, o Via Rápida 
Emprego conta também com o apoio de 
cinco unidades móveis (carretas), equipa-
das com laboratórios e salas de aula, que 
levam qualificação profissional a diversos 
municípios. As áreas contempladas são 
confecção industrial, soldagem, hospitali-
dade, comandos hidráulicos e de metrolo-
gia que, juntas, vão capacitar mais de duas 
mil pessoas até o final deste ano. 

Rogério Mascia Silveira

Da Agência Imprensa Oficial

A Escola Politécnica da USP e a 
Agência USP de Inovação lançaram na 
última semana duas disciplinas on-line 
do ciclo básico da Engenharia, Física Me -
cânica Básica e Probabilidade e Estatística. 
A partir da próxima semana, os cursos 
passarão a ser veiculados livremente na 
plataforma digital educacional brasileira 
Veduca (http://veduca.com.br) e pode-
rão ser acompanhados gratuitamente por 
qualquer interessado. 

A iniciativa da USP de ensino superior 
na modalidade “MOOCs”, sigla em inglês 

para cursos massivos on-line e abertos 
(Massive On-line Open Courses), é iné-
dita na América Latina. Segue tendên-
cia liderada mundialmente pelos Estados 
Unidos, com as plataformas Coursera, 
encubada em Stanford, e edX, adminis-
trada por Harvard e MIT.

A duração média de cada curso é de 
três meses e o conteúdo equivale aos de 
presenciais, com provas, questionários e 
aulas gravadas. Os professores também são 
os mesmos. A data de início será livre, pois 
as inscrições serão recebidas a qualquer 

momento. Ao final, os alunos poderão optar 
por fazer uma prova presencial, na primeira 
quinzena de dezembro, ou on-line. Quem 
fizer a prova presencial receberá um docu-
mento assinado pelos professores, e os que 
optarem pela modalidade virtual ganha-
rão certificado eletrônico. Num primeiro 
momento, os certificados não poderão ser 
trocados por créditos na graduação ou pós-
graduação. Mas essa é uma possibilidade 
que ainda está sendo estudada.

Da Agência Imprensa Oficial

USP lança cursos grátis on-line

Lançado em julho de 2011, o Via 
Rápida Emprego já capacitou mais de 80 
mil pessoas no Estado e, em 2013, reser-
vou cem mil vagas adicionais em cursos 
presenciais e à distância. As formações são 
intensivas, com duração de até três meses 
e as vagas estão distribuídas nos 645 muni-
cípios paulistas. A inscrição deve ser feita 
no site do programa. (ver link abaixo). Os 
documentos necessários são RG e CPF. 

Para participar é preciso ter idade mínima 
de 16 anos, ser alfabetizado e residir no 
Estado. O nível de escolaridade e idade 
variam em cada curso. Quem não dispõe 
de acesso à internet, pode procurar os 
postos do Acessa São Paulo, programa da 
Secretaria Estadual de Gestão Pública do 
Estado de SP, que conta com profissionais 
capacitados a oferecer instruções para o 
preenchimento do cadastro.

Como participar

SERVIÇO
Via Rápida Emprego – www.viarapida.sp.gov.br

Via Rápida Emprego inicia 
cursos em 111 municípios

Por meio de formações gra-
tuitas e de curta duração, os par-
ticipantes aprendem na prática 
uma nova profissão. Foi o que 
aconteceu com Leandro Lopes 
Capello, de 30 anos. Desem-
pregado há alguns meses, ele 
se matriculou em dezembro de 
2012 no curso de manutenção de 
máquinas copiadoras. De janeiro 
a março, frequentou as aulas nas 
manhãs de segunda a sexta, na 
Escola Técnica (Etec) de Arthur 
Alvim, na zona leste da capital. 

Leandro conta que no iní-
cio do curso não tinha experi-
ência na área mas, aos poucos 
foi aprendendo o novo ofício e, 
antes mesmo de as aulas termi-
narem, no dia 1º de abril, já esta-
va empregado na RAR Soluções 
e Impressões, firma autorizada 
da Sharp. “Um dos três profes-
sores do curso pediu os currí-
culos dos alunos para repassar 
às empresas interessadas. Além 
disso, também enviei alguns por 
conta própria”, conta orgulhoso. 

Apoio ao estudante – 
Como incentivo para voltar ao 
banco escolar, cada aluno matri-
culado recebe o material didático e 
auxílio financeiro de R$ 100 para 
alimentação e de R$ 150 para o 
transporte. Desempregados, sem 
seguro-desemprego ou benefício 
previdenciário, também têm direi-
to à bolsa-auxílio mensal de R$ 
210. O valor é repassado durante o 
período de capacitação. 

Há vagas nas 645 cidades 
paulistas para as formações 
gratuitas de requalifi cação 
profi ssional; inscrição no 
programa estadual deve ser 
feita pela internet

N

Antes de concluir o curso de manutenção de copiadoras, Leandro já estava empregado

PA
LO

M
A

 V
IE

IR
A

 D
A

 S
ILV

A


