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Vaga Certa: o site do emprego 

SERVIÇO
Site Vaga Certa – 
www.viarapida.sp.gov.br/vagacerta
Site Via Rápida Emprego – 
www.viarapida.sp.gov.br

Secretaria Estadual de Desenvol vi-
mento Econômico, Ciência, Tecno-

logia e Inovação lançou o site 
Vaga Certa. Gratuito e atuando em 
duas frentes, o serviço on-line pre-
tende aproximar empregadores de 
profissionais em busca de oportuni-
dades de trabalho. 

Mais 17 carretas – O Via Rápida 
Emprego recebeu mais 17 unidades móveis. 
As carretas serão incorporadas à frota atual 
de dez veículos. Elas vão oferecer mais de 50 
opções de cursos gratuitos de qualificação 
nas áreas de confecção industrial, imagem 
pessoal, panificação e açougue, hospitalida-
de, manutenção automotiva, manutenção de 
motos, produção alimentícia, refrigeração e 
climatização e soldagem.

A previsão da secretaria é de que essas 
carretas sejam entregues e entrem em opera-
ção em abril. O investimento do Governo esta-
dual foi de R$ 31,6 milhões e a área interna de 
cada uma varia entre 40 e 80 metros quadra-
dos. Todas são equipadas com sala de aula e 
laboratórios para simular práticas profissionais 
e podem atender até 20 alunos por turma. 

Com duração de 80 a 100 horas, os 
cursos são ministrados em três períodos por 

professores do Centro Paula Souza. Para par-
ticipar, basta se inscrever no site do Programa 
Via Rápido Emprego (ver serviço). As exigên-
cias incluem ter no mínimo 16 anos e residir 
em um dos municípios atendidos pelo pro-
grama. Os documentos necessários são RG e 
CPF. O nível de escolaridade exigido é varia-
do e todo participante recebe material didáti-
co, auxílio-alimentação de R$ 100 e subsídio 
transporte de R$ 150. Desempregado tem 
prioridade na seleção e direito à bolsa mensal 
de R$ 210. Lançado em 2011, o Via Rápida 
Emprego já atendeu 140 mil pessoas em 645 
municípios paulistas.

Paula Souza – Vinculado à Secretaria 
de Desenvolvimento, o Centro Paula Souza 
mantém as Etecs, as Fatecs e as classes des-
centralizadas, que funcionam com um ou 
mais cursos técnicos em parceria com prefei-

turas ou empresas, sob a supervisão de uma 
Etec. As classes descentralizadas estão pre-
sentes em 306 municípios paulistas. 

Atualmente, as Etecs atendem mais de 
216 mil estudantes nos ensinos médio, téc-
nico integrado ao médio e no ensino técni-
co, para os setores industrial, agropecuário 
e de serviços. Nas Fatecs, o número de alu-
nos matriculados nos cursos de graduação 
tecnológica ultrapassa 64 mil.

Rogério Mascia Silveira
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Assessoria de Imprensa do Centro Paula Souza

Mais de 100 mi para tratar esgoto em Campos do Jordão
O município de Campos de Jordão agora 

tem um moderno Sistema de Esgotamento 
Sanitário (SES). A Sabesp investiu R$ 106 
milhões na construção da Estação de Tra-
tamento de Esgoto (ETE), com capacidade 
para tratar 213 litros por segundo, além da 
instalação de 21 quilômetros de tubulações, 
três estações elevatórias e 500 ligações. Esse 
dispositivo atende à demanda atual da popu-
lação fixa de 48 mil pessoas e à flutuante, 
estimada em 30 mil.

O investimento garante o tratamento de 
100% do esgoto coletado e amplia a coleta de 
66% para 70%. Serão diretamente beneficia-
dos os bairros Vila Serraria, Vila Fracalanza, 
Abernéssia, Vila Guarani, Vila Albertina, Vila 
Nova Suíça, Vila Maria, Vila Nair, Vila Nova, 
Vila Britânia, Vila Paulista, Vila Telma, Vila 

Nadir, Vila Jaguaribe, Vila Becker, Vila Isabel 
e Jardim Alpestre. Nos próximos dois anos 
serão instalados mais cem quilômetros de 
rede. Com isso, o índice de cobertura com 
rede de esgoto no município atingirá 100%.

O Sistema de Esgotamento Sanitário 
de Campos do Jordão contribui também 
para a despoluição de importantes cursos de 
água que atravessam o município, como os 
rios Capivari, Sapucaí-Guaçu e os córregos 
Serraria, Piracuama, Sino e Galinhas. Além 
disso, a ETE é dotada de tecnologia de ponta, 
que combina lodos ativados e membranas fil-
trantes, capaz de devolver ao meio ambiente 
um efluente de alta qualidade.
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Portal do Governo

O empresário pode cadastrar 
vagas, pesquisar e recrutar profis-
sionais com diversos tipos de for-
mação e qualificação. Formandos do 
programa Via Rápida Emprego, da 
secretaria, alunos ainda matricula-
dos e ex-alunos nas Escolas Técnicas 
Estaduais (Etecs) e Faculdades Esta-
duais de Tecnologia (Fatecs) tam-
bém podem buscar oportunidades de 
emprego e de estágio.

O acesso ao site Vaga Certa é 
feito por meio de login e senha. 
Depois de registrado, o usuário pode 
atualizar oa seus dados e pesquisar 
vagas. Quando surge uma oportuni-
dade compatível com o perfil do pro-
fissional, o sistema envia, automati-
camente, um e-mail para avisá-lo. A 
expectativa da pasta de Desenvol vi-
mento é ampliar as possibilidades 
de inserção no mercado profissional 
de um contingente de quase 300 mil 
alunos de Etecs e Fatecs. 

Site cadastra oportunidades 
de emprego e de estágio; 
podem concorrer alunos e 
ex-alunos de Etecs, Fatecs e 
dos cursos do Via Rápida
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São mais de 50 opções
de curso, entre eles 
qualificação na área
de confecção industrial

ETE tem 
capacidade para 
tratar 213 l/s
de esgoto
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