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SERVIÇO
Outras informações, acesse o 
site do Time do Emprego 
www.timedoemprego.sp.gov.br

Inscreva-se
A inscrições devem ser feitas das 8 

às 16 horas, nos Postos de Atendimento 
ao Trabalhador (PATs) de Mogi das 
Cruzes, nos seguintes endereços: 
Avenida Dr. Cândido Xavier de Almeida 
e Souza, 116 (Terminal Estudantes); 
Rua Professor Flaviano de Melo, 525 
(Terminal Central); e Alameda Santo 
Ângelo, 688 (CIC Jundiapeba). O inte-
ressado deve levar a carteira de trabalho, 
o RG, o CPF e, caso tenha, o número do 
Programa de Integração Social (PIS). 

Time do Emprego tem 
inscrição aberta em 
Mogi das Cruzes, prazo 
termina amanhã

Time do Emprego, programa da 
Secretaria Estadual do Emprego e 
Relações do Trabalho (Sert), está 
com inscrições abertas em Mogi 
das Cruzes até amanhã (12). A ini-
ciativa visa a facilitar a inserção no 
mercado de trabalho ou a recoloca-
ção profissional de trabalhadores a 
partir de 16 anos. Estão sendo ofe-
recidas 60 vagas para as duas pri-
meiras turmas de 2014 na cidade.

A primeira turma começa na quinta-feira 
(13) e a segunda, no dia 13 de março. 

A proposta do Time do Emprego é pre-
parar o cidadão para conseguir um empre-
go, com abordagem de todas as questões 
ligadas ao universo do mercado de traba-
lho e aos processos de seleção de pessoal. 
Criado em 2001, inspirado em uma meto-
dologia canadense de colocação e valoriza-
ção profissional, o serviço já atendeu 23 mil 
pessoas. Dessas, 12 mil conseguiram novos 
registros na carteira profissional.

O serviço é gratuito, baseado em 12 
encontros semanais de três horas cada um, 
com grupos de até 30 participantes. Oferece 
atendimento acolhedor e personalizado nas 
atividades presenciais, com material didá-
tico gratuito. Atualmente, o programa está 
presente em 145 dos 645 municípios paulis-
tas. Até o final do ano, a Sert pretende tri-
plicar o número de cidades contempladas.

Os encontros semanais são comanda-
dos pelos chamados facilitadores do Time 
do Emprego. Esses profissionais são res-
ponsáveis por transmitir os conteúdos, que 
incluem técnicas de direcionamento ao mer-
cado de trabalho, aperfeiçoamento de habili-
dades, produção de currículos, dicas de com-
portamento em entrevistas, entre outros.

Compartilhar e crescer – O perfil 
dos frequentadores é variado, mas a maioria, 
de diversas faixas etárias, está desempregada 
ou é de  jovens em busca do primeiro registro 
profissional. Internamente, as turmas são 
chamadas de Times do Emprego e, desde o 
primeiro encontro, é estimulada a solidarie-
dade e o apoio mútuo em todos os grupos.

Nos encontros é focada a troca de expe-
riências entre participantes e facilitadores, 

que são, na maioria, profissionais ligados 
à área de recursos humanos – psicólogos, 
assistentes sociais, pedagogos e sociólogos, 
entre outros. 

A observação de si próprio e do universo 
do mercado profissional é outro pilar estru-
tural do Time do Emprego. Esse mote se faz 
presente no material didático, que inclui as 
dez apostilas do Manual do Participante (elas 
podem ser copiadas no site do programa – 
veja serviço) e também nos vídeos de apoio e 
jogos interativos usados no treinamento. 

Assertividade – Françoise Antunes, 
coordenadora do programa, explica que o 
Time do Emprego não é um curso, mas sim 
um treinamento, para aumentar a emprega-
bilidade. Segundo ela, a proposta é favorecer, 
por meio de técnicas e metodologias específi-
cas, a inserção do profissional no mercado de 
trabalho, do modo mais assertivo possível.

As estratégias incluem ampliar a auto-
estima, aperfeiçoar e valorizar as aptidões de 
cada aspirante a um emprego e também con-
textualizá-lo no mercado profissional atual, 
considerando sua vocação e formação. As 
dicas abordam a atitude e o comportamento 
a serem adotados em entrevistas com empre-
gadores (incluindo vestuário, preparação, 
pontualidade, interesse) e explicam como 
participar de dinâmicas de grupo, onde, como 
e com quem procurar emprego, etc.

Rogério Mascia Silveira
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Cursos na ECA para
crianças e adolescentes

O Departamento de Artes Plásticas 
da Escola de Comunicações e Artes (ECA) 
da USP está com inscrições abertas, 
até 7 de março, para dois cursos de 
extensão gratuitos, voltados a crianças 
e adolescentes. A intenção é tornar 
acessível ao público externo parte do 
conhecimento oferecido aos alunos da 
graduação. Destinado a crianças de 7 
a 12 anos, o Ateliê de artes oferece 40 
vagas – 20 no período da manhã e 20 à 
tarde. As aulas ocorrerão de 8 de abril 
a 24 de junho, às terças-feiras, das 9 
às 10h30 ou das 14 às 15h30. O único 
investimento é a compra do material 
que os alunos usarão nas atividades. 

O outro curso, Vivências com a arte 
para jovens e adolescentes, baseia-se em 
experiências individuais e coletivas vol-
tadas à produção artística e à apreciação 
estética. São 20 vagas para quem tem 
entre 13 e 18 anos. As aulas ocorrerão de 
4 de abril a 27 de junho, às sextas-feiras, 
das 14h30 às 16h30. Para participar de 
qualquer um dos dois cursos é necessário 
apresentar cópia do RG ou da certidão de 
nascimento, uma foto 3 x 4 e a ficha de 
matrícula preenchida. 

As inscrições são gratuitas e devem ser 
feitas no Departamento de Artes Plásticas 
da ECA, na Av. Prof. Lúcio Martins Ro  dri    -
gues, 443 – Cidade Universitária, São Paulo. 
Outras informações, ligue (11) 3091-4430, 
pelo e-mail extensao.cap@usp.br ou no  
site www3.eca.usp.br.

Educação fiscal: curso
gratuito a distância

Seguem abertas, até 25 de março, 
as inscrições on-line para o curso gra-
tuito a distância de Disseminadores de 
Educação Fiscal. São oferecidas 2,2 mil 
vagas na capacitação, realizada pela 
Escola Fazendária de São Paulo, em 
parceria com a Secretaria Estadual da 
Educação e com a Receita Federal. O 
curso é recomendado para professores 
da rede pública, servidores públicos e 
cidadãos dispostos a aprender sobre 
Educação Fiscal e conhecer melhor os 
tributos estaduais e suas aplicações e 
função sociais. 

Depois de preencher o formulário de 
inscrição, o interessado será informado 
por e-mail, de 18 a 25 de março, e rece-
berá a senha para acessar o ambien-
te de aprendizado do curso. As aulas 
serão ministradas de 26 de março a 
1º de junho. Pelo fato de o curso ser a 
distância, não há horário fixo para a 
realização de algumas das atividades, 
porque os alunos podem acessar o con-
teúdo das matérias durante as 24 horas 
do dia. Os conteúdos programáticos 
do curso são organizados em quatro 
módulos. Ao final de cada módulo, 
haverá avaliação on-line da aprendiza-
gem e debates sobre os assuntos apre-
sentados em fóruns de discussão. 

A participação nessas atividades 
contará pontos para a expedição do 
certificado de conclusão. Quem obtiver 
70% de aproveitamento geral do curso 
receberá o documento, pela internet, 
atestando o cumprimento de um  perí-
odo de 120 horas-aula. O curso é orga-
nizado pelo Grupo de Educação Fiscal 
do Estado (Gefe-SP), uma vertente do 
Programa Nacional de Educação Fiscal, 
criado a partir do resultado do trabalho 
conjunto dos ministérios da Fazenda e 
da Educação. As inscrições podem ser 
feitas no formulário on-line http://goo.
gl/S4h1u4.

Bolsas de mestrado e doutorado para professor
A Secretaria Estadual da Educação ofe-

rece bolsas para professor, supervisor e 
diretor fazerem curso de pós-graduação 
stricto sensu. O interessado deve se cadas-
trar no site www.rededosaber.sp.gov.br, 
programa de mestrado e doutorado, até o 
dia 10 de abril. O bolsista recebe o incen-
tivo financeiro mensal de R$1.300 para o 
mestrado, e de R$1.600 para o doutorado. 

Entre os requisitos para obter o bene-
fício, exige-se que o candidato faça pós-
-graduação em curso voltado à disciplina 
ministrada em sala de aula ou relaciona-
do ao desenvolvimento de metodologias de 
aprendizagem e ensino, à gestão e à supervi-
são escolar. Os cursos são ministrados pela 
Escola de Formação e Aperfeiçoamento de 
Professores (Efap), com vistas a aprimorar 
a formação de quem tem como ofício atuar 
no dia a dia dos estudantes da rede estadual.

O conteúdo prevê ferramentas para 
auxiliar o professor no trabalho com os 

estudantes e na organização das atividades 
escolares. Estão previstos temas como disse-
minação de novos conhecimentos em inter-
net segura, alimentação saudável, ensino de 
matemática contemporânea, gestão empre-

endedora, entre outros. Outras informações, 
acesse o site www.rededosaber.sp.gov.br.
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Assessoria de Imprensa da Secretaria da Educação

Entre para este time

Os encontros do Time do Em -
prego serão realizados no antigo 
Centro de Iniciação Profissional 
(CIP), localizado na Avenida Prefeito 
Carlos Ferreira Lopes, 540 – Mogilar. 

O

Proposta do treinamento é favorecer a inserção no mercado de trabalho ou a recolocação profissional de trabalhadores a partir de 16 anos

Bolsista recebe incentivo mensal de R$1.300 para o mestrado, e de R$1.600 para o doutorado

FE
RN

A
N

D
ES

 D
IA

S 
PE

RE
IR

A

JO
SÉ

 L
U

ÍS
 D

A
 C

O
N

C
EI

Ç
Ã

O


		certificacao@imprensaoficial.com.br
	2014-02-11T02:12:00-0200
	São Paulo
	ICP-Brasil
	Assinatura digital de documento




