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Dirigida a universitários, 
feira na Poli-USP oferece 
oportunidades de estágio 
e de programas de trainee, 
palestras e ofi cinas, além 
de reunir 79 estandes de 
empresas; entrada é franca, 
mas exige cadastro on-line

Hoje é o último dia para visitar o
27º Workshop Integrativo na capital

ermina hoje o 27º Workshop In -
tegrativo – feira anual de recruta-
mento promovida pela Poli Júnior 
– empresa constituída e gerida por 
alunos da Escola Politécnica (Poli) 
da Universidade de São Paulo (USP). 
O evento ocorre das 9 às 19 horas 
em uma tenda montada no esta-
cionamento da Poli, no câmpus da 
Cidade Universitária, e é destina -
do a estudantes do ensino superior 
em busca de estágio, programa de 
trainee ou vaga de emprego.

A entrada é franca, porém, 
para participar é requerida inscri-
ção on-line no site do evento (ver 
serviço). Na tenda, o visitante tem 
acesso aos estandes de empresas 
e pode participar da programação 
de palestras e oficinas o dia inteiro.

De acordo com a representan-
te da organização da feira, Flávia 
Rosa, essa é a maior edição do 
workshop em número de empre-
sas participantes. “Nos últimos 26 
anos, recebemos mais de 100 mil 
visitantes e, neste ano, o total de 
expositores aumentou de 73, no 
ano passado, para 79”, ressalta a 
universitária do 3º ano do curso de 
engenharia de minas da Poli.

Evolução – Segundo ela, estão agen-
dadas caravanas de estudantes da USP, 
Universidade Estadual de Campinas (Uni-
camp), Universidade Federal de São Paulo 
(Unifesp), Universidade Federal de São 
Carlos (UFSCar), Universidade Macken-
zie, Instituto Tecnológico da Aeronáutica 
(ITA) e Fundação Getúlio Vargas (FGV), 
entre outras.

O perfil das empresas expositoras é 
diversificado, inclui grupos especializa-
dos em recrutamento profissional e tam-
bém instituições do mercado financeiro, 
consultorias, startups, empreiteiras, fabri-
cantes de software, cimento, fertilizantes, 
de máquinas pesadas, bebidas, produtos 
químicos e cosméticos, por exemplo.

“O desejo da maioria das empresas é 
estreitar laços com os universitários e refor-
çar seus quadros profissionais no presente ou 
no futuro. Nos estandes, costumam apresen-
tar produtos, serviços e estrutura organiza-
cional, além de informar sobre recrutamento 
e oportunidades específicas”, conta Flávia.

“Para organizar o workshop, a Poli 
Jú    nior mantém um banco de dados com 
diversas organizações cadastradas e tam-
bém participantes de edições passadas. 
Eventuais interessadas em expor nos pró-
ximos anos devem entrar em contato pelo 
site”, informa.

Passado e presente – Matriculado 
no 4º ano de engenharia ambiental da Poli-
USP, há um mês Álvaro Caetano foi contra-
tado como estagiário pela Ambev. Na sua 
visão, a multinacional brasileira, fabricante 
de bebidas, possui propostas desafiadoras 
para a área ambiental, segmento escolhido 
por ele para sua carreira.

“Embora eu esteja na firma há pouco 
tempo, a experiência está sendo bastante 
enriquecedora”, comentou. No estande 
da empresa, Álvaro diz ter participado 
das três últimas edições do workshop 
como visitante e agora recepcionou, em 
nome da fabricante, a aluna de Direito da 
Unicamp, Heloísa Jacomin, e a estudante 

de Fisioterapia da Universidade do Oeste 
Paulista (Unoeste), Daniela Araújo.

“Não sabíamos que a Ambev tinha 
escritórios no País inteiro. Outra sur-
presa foi descobrir que oferecia oportu-
nidades em áreas profissionais tão dife-
rentes como as nossas”, comentaram as 
amigas. Ambas moradoras de Presidente 
Prudente, souberam do evento pelos 
namorados, estudantes da Universidade 
Estadual Paulista (Unesp), também pre-
sentes na feira. “A viagem de carro até a 
capital foi longa, mas está compensando 
demais, fizemos muitos contatos e há 
excelentes empresas expondo”, revelam.

Cadastro gratuito – A consultora 
de recursos humanos Jéssica Vitoriano é a 
responsável pelo estande da 99jobs, em -
presa de tecnologia (startup) dirigida às 
áreas de recrutamento e consultoria pro -
fissional. “Atendemos negócios de todos 
os tamanhos – desde a seleção até o enca-
minhamento do escolhido para a contra-
tante. Com os universitários, fazemos um 
trabalho especial”, explica.

Segundo Jéssica, quando o aluno preen -
che gratuitamente seu perfil no site e 
envia currículo, o algoritmo da ferramen-
ta on-line rapidamente cruza o perfil do 
candidato com as vagas disponíveis. “Co-
mo temos portfólio com mais de 70 gru-
pos de grande porte cadastrados, sempre 
há esperança”, acredita. No Workshop 
Integrativo, o espaço da 99jobs é vin-
culado ao de seus quatro clientes: Porto 
Seguro, Grupo Suzano Papel e Celulose, 
Microsoft e Raízen.

A universitária do 4º ano de rela-
ções internacionais da Unesp de Franca, 
Giovanna Mendes, tão logo obteve infor-
mações no estande da Porto Seguro, foi 
saber com Jéssica sobre como se cadastrar 
para participar do programa de trainee 
e concorrer em outras carreiras: “Quero 
atuar em alguma área com impacto social, 
como entidade do terceiro setor (ONG) ou 
instituição de empreendedorismo social. 
A orientação da 99jobs foi excelente, não 
conhecia”, enfatiza.

Rogério Mascia Silveira
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Flávia – Desejo da maioria
das empresas é estreitar 
laços com os universitários

Estande da Ambev – Heloísa e Daniela, recepcionadas por Álvaro Giovanna (com Jéssica): “Orientação da 99jobs foi excelente”
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