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Fique Atento
Tours de
carreiras

Conhecer a metodologia e ro-
tina de estudos da faculdade
pode não ser o bastante na hora
de escolher o destino. Por isso,
a consultoria educacional Crim-
son Education (www.cri msone
ducation.org) disponibiliza ro-
teiros que oferecem a oportuni-
dade de ter uma participação
mais ativa, como a conferência
da ONU, de Harvard, trabalho
voluntário no Haiti e a Confe-
rência Internacional de Liderança
da Juventude, ou mesmo visita
à sede do Facebook e Google. Os
tours, que acontecem nos me-
ses de janeiro, abril e julho nos
Estados Unidos, Haiti e Europa,
abrangem desde áreas mais tra-
dicionais, como Medicina e Re-
lações Internacionais, àquelas
voltadas para inovação e tecno-
logia. “Os programas são vivên-
cias importantes para os estu-
dantes. Foram escolhidas insti-
tuições que são referência no
mundo, para visitas guiadas aos
centros de pesquisas e grandes
empresas, junto com atividades
que inserem os alunos naquele
cenário, para que enxerguem o
futuro brilhante que têm pela
frente nas carreiras desejadas”,
explica Laila Parada, gerente de
negócios da Crimson Education
no Brasil. Os EUA abrigam al-
gumas das principais corpora-
ções mundiais e especialistas al-
tamente influentes na vanguar-
da do desenvolvimento de avan-
ços tecnológicos. Os jovens des-
bravam a Costa Oeste do país
para conhecerem faculdades
como Stanford, UC Berkeley,
Caltech, USC e UCLA. Também
estão programadas visitas ao
Centro de Pesquisas Ames da
NASA e Instituto Seti, onde
acompanham de perto como as
pesquisas são conduzidas e o im-
pacto das iniciativas no desen-
volvimento da exploração da
Terra e do universo, enquanto no
Griffith Observatory e nas sedes
do Facebook e Google eles des-
vendam os corredores dessas gran-
des corporações. As viagens du-
ram entre duas e quatro semanas,
após um processo seletivo dos in-
teressados, que inclui avaliação das
informações acadêmicas e currí-
culo do aluno e redação.

IA versus
indicação

Currículo, LinkedIn, grupos de
WhatsApp, Facebook ou anún-
cios em papel são algumas das
formas de divulgar e procurar
uma vaga de emprego nos dias
atuais. Contudo, o bom e velho
boca a boca ainda possui sua
eficiência. Esse método, atrela-
do à tecnologia, tende a aumen-
tar as possibilidades de admis-
sões. Ao observar a dinâmica de
contratação em seu ambiente de
trabalho, o ex-gerente de marke-
ting B2B do Google, Eduardo
Andrade, criou o Rheco.me
(www.rheco.me), site de recru-
tamento por indicação de fun-
cionários da própria corporação.
“Eu entrei no Google por reco-
mendação e percebi que cerca de
80% dos meus colegas também
tinham sido admitidos dessa
maneira”, comenta o fundador
do site. A empresa se cadastra na
Rheco.me e anuncia as vagas dis-
poníveis gratuitamente. Os co-
laboradores dessa mesma com-
panhia recebem a notificação
das oportunidades por e-mail,
SMS e reminders, com uma sé-
rie de questionários sobre as ca-
racterísticas da vaga. Assim, eles
têm a liberdade para sugerir um
profissional adequado ao cargo
ou mesmo se candidatar para a
seleção interna. O site faz, ain-
da, um profile matching com
algoritmos e inteligência artifi-
cial para filtrar e direcionar me-
lhor cada informação. “Antes das
ofertas de emprego chegarem
aos indicadores, nós usamos IA
com a nossa base de dados para
otimizar o tempo e elevar a com-
patibilidade do perfil com a
oportunidade”, acrescenta Eduar-
do. Se o candidato recomenda-
do for contratado, a empresa que
usa a Rheco.me paga uma taxa
única e fixa de R$ 159,90, en-
quanto quem recomendou o
amigo recebe não apenas a sa-
tisfação de ter empregado uma
pessoa de confiança, mas um
bônus pelo programa de pontos
Livelo – de acordo com a tabela
determinada pelos empregado-
res. A plataforma também ela-
bora um ranking para cada cor-
poração, no qual quanto mais
os funcionários obtiverem suces-
so nas indicações, mais eles so-
bem na pontuação.

CURSOS & EVENTOS
UNICARIOCA PROMOVE, NO DIA 19,
SEU VESTIBULAR SOLIDÁRIO E GRATUITO
A UniCarioca vai promover, no próximo dia 19, sábado, o vestibu-
lar solidário gratuito Sou+UniCarioca 2019.1. No exame, que
acontecerá nas duas unidades (Rio Comprido e Méier), o candida-
to poderá colaborar com a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais (Apae), levando um quilo de alimento não perecível,
além de comprovar que mora ou trabalha nas regiões do Grande
Méier e Grande Tijuca. Os aprovados no processo ganharão des-
contos de até 55% em todo o curso. O vestibular da UniCarioca
dá acesso a mais de 4 mil vagas distribuídas em suas duas
unidades, Rio Comprido e Méier, e entre 17 cursos de graduação
presencial. Elas são Direito, Engenharias Civil, Elétrica, da Com-
putação e de Produção, Administração, Análise e Desenvolvimen-
to de Sistemas, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, De-
sign, Gestão de Recursos Humanos, Jornalismo, Logística, Ma-
rketing, Publicidade e Propaganda, Pedagogia e Redes de Compu-
tadores - todos com desempenho de destaque nas últimas avalia-
ções do MEC. O processo seletivo avalia os conhecimentos da
base nacional comum do Ensino Médio, além da Redação. As
inscrições são realizadas pelo site <https://
www.unicarioca.edu.br/>. O resultado do vestibular sairá no dia
25 de janeiro e as matrículas poderão ser feitas até o dia 31 de
janeiro, para ingresso no primeiro semestre de 2019.

NOVA IGUAÇU PROMOVE SELEÇÃO
PARA CURSOS GRATUITOS POR SORTEIO
A Secretaria Municipal de Assuntos Estratégicos, Ciência, Tecno-
logia e Inovação (Semacti), com o intuito de contribuir para o
desenvolvimento local do Município de Nova Iguaçu por meio da
capacitação tecnológica de crianças, jovens e adultos iguaçua-
nos, abriu processo seletivo, por sorteio público, para preencher
216 vagas para os seguintes cursos livres gratuitos: Criação de
Aplicativos, Programação em Games, Youtuber, Robótica, Inclu-
são Digital 30+ e Inclusão Digital 60+. Todos serão oferecidos de
forma presencial, nos turnos matutino, vespertino e noturno. As
inscrições devem ser feitas até o dia 25 de janeiro, na sede da
Semacti, na Rua Iracema Soares Pereira Junqueira, nº 65, Centro
de Nova Iguaçu, das 10 às 12 e de 13 às 16 horas. Para se
inscrever pela internet, os candidatos devem acessar o site da
Prefeitura de Nova Iguaçu, <http://www.novaiguacu.rj.gov.br/ca-
sadainovacao>. É possível realizar somente uma escolha de cur-
so por candidato. Quem se inscrever em mais de um curso terá
somente a última inscrição validada. Os interessados podem ob-
ter mais informações por meio do edital, que está disponível no
site <http://www.novaiguacu.rj.gov.br/wp/wp-content/uploads/
2019/01/diariooficial_2019_01_07_15468215240.pdf>.

PREFEITURA DO RIO INSCREVE PARA
CURSO DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação
(SMDEI) abriu inscrições para o curso de Bombeiro Profissional
Civil, com o objetivo principal de atender a demanda dos ambulan-
tes informais que quiserem migrar de atividade profissional. Há
100 vagas disponíveis. As inscrições devem ser realizadas nos
Centros Municipais de Trabalho e Emprego, das 10 às 15 horas,
até o dia 18 de janeiro. Além dos ambulantes, outros interessa-
dos também podem se inscrever. O bombeiro civil é o profissional
de Segurança Contra Incêndio e tem um amplo mercado de traba-
lho, incluindo atuação em shoppings, condomínios, shows e mu-
seus. Estes profissionais estão aptos para prevenir acidentes de
diferentes naturezas, como prevenção de riscos ao patrimônio e
às pessoas; inspeções e exames para adequação às legislações
de segurança; prevenção e combate a incêndios; vazamentos;
testes em equipamentos de proteção e prestação de primeiros
socorros. É obrigatório que o candidato tenha idade mínima de 18
anos e forneça telefone, CPF, Identidade e comprovante de resi-
dência no ato de inscrição. O curso, que está previsto para ter
início no dia 28 de janeiro, será dividido em dois módulos, totali-
zando 80 horas de aulas presenciais, todas as segundas-feiras,
das 7 às 12 horas, na Rua Manoel Martins, s/nº, em Madureira.

SECONCI-RIO PROMOVE CURSO
SOBRE TRABALHO EM ALTURA (NR 35)
O Serviço Social da Indústria da Construção do Rio de Janeiro
(Seconci-Rio) oferece o curso sobre "Trabalho em Altura (NR 35)",
voltado para o público que realiza qualquer atividade acima de
dois metros do nível inferior, estudantes da área da construção
civil e demais profissionais do setor que estejam buscando aper-
feiçoamento. Com carga horária de 8 horas, realizada em apenas
um dia (das 8  às 17 horas), o curso será oferecido nos dias 15,
17, 22, 24, 29 e 31 no Centro Profissional da Construção Civil
(CPCC), Estrada dos Bandeirantes, nº 2.443 - Curicica, próximo à
Estação Bandolim do BRT, e engloba aulas teóricas e práticas,
utilizando, inclusive, uma das poucas torres disponíveis na cidade
para treinamento em altura. O conteúdo programático abrange
disciplinas como Normas e regulamentos aplicáveis ao trabalho
em altura; Análise de Risco e condições impeditivas; Sistemas,
equipamentos e procedimentos de proteção coletiva; Condutas
em situações de emergência, incluindo noções de técnicas de
resgate e de primeiros socorros e Acidentes Típicos em Trabalhos
em Altura, entre outras. O curso é gratuito para os trabalhadores
das empresas que fazem o Programa de Controle Médico de Saú-
de Ocupacional (PCMSO), no Seconci. Estudantes da Área da
Construção Civil (mediante comprovação) pagam R$ 50,00. Pes-
soa física sem vínculo com as empresas contribuintes pagam R$
110,00.

D
ivulgação

Unisuam abre novo polo de
educação a distância no Centro

A Unisuam inaugura, no
Centro do Rio de Janeiro, um
novo polo para alunos dos
cursos a distância (EAD) de
graduação, para o primeiro
semestre de 2019. Com ins-
crições abertas, a instituição
oferecerá tutoria presencial,
atendimento ao aluno, além
de locais para realização de
avaliações, palestras e even-
tos.

Com professores tutores e
muita interação, a instituição
oferece cursos online autori-
zados pelo MEC nas áreas de
Negócios, Meio Ambiente,
Educação e Tecnologia, com
a mesma qualidade e certifi-
cação da graduação e pós-
graduação presencial.

"A educação online não é
apenas uma tendência. Mui-
tos fatores convergem para
o aumento do número de
adeptos desta modalidade,
tais como um período me-

nor de aulas, mercado de
trabalho mais competitivo e
a necessidade de atualização
constante. Outro motivo de-
terminante para a escolha de
cursos de EAD é que, no
ambiente online, os alunos
que estão distantes dos gran-
des centros conseguem ter
acesso a uma educação de
qualidade sem a necessida-
de de deslocamentos. O tem-
po disponível dos profissio-
nais é um ativo cada vez mais
raro e o EAD possibilita con-
ciliar a falta de tempo com a
necessidade de estudar sem-
pre", comenta Luis Felipe
Reis, gerente de Polos EAD
da Unisuam.

Entre os cursos de gradua-
ção disponíveis estão Admi-
nistração, Ciências Contábeis,
Gestão Ambiental, Redes de
Computadores, Análise e
Desenvolvimento de Sistemas,
Processos Gerenciais, Gestão
Financeira, Gestão Pública,
Serviço Social, Licenciatura em
Pedagogia, Formação Peda-
gógica em Biologia, Forma-
ção Pedagógica em Matemá-
tica, Formação Pedagógica em
Química, Formação Pedagó-
gica em Física, Formação Pe-
dagógica em Geografia, For-
mação Pedagógica em Histó-
ria e Formação Pedagógica
para Portadores de Ensino Su-
perior.

Instituição oferece cursos online autorizados pelo MEC
nas áreas de Negócios, Meio Ambiente, Educação e Tecnologia

Fundec: inscrições para mais
de 10 mil vagas em cursos gratuitos

A Prefeitura de Duque de
Caxias, por meio da Funda-
ção de Apoio à Escola Técni-
ca, Ciência, Tecnologia, Espor-
te, Lazer, Cultura e Políticas
Sociais (Fundec), iniciou o
período de novas matrículas
para seus 102 cursos, distri-
buídos pelas 22 unidades da
fundação presentes em todo o
município.

As inscrições vão até o dia
23 de janeiro e são oferecidas
10.283 vagas para candida-
tos a partir dos dez anos de
idade. Os cursos, que têm
duração de seis meses a um
ano, são certificados e gratui-
tos. A Fundec oferece ainda o
material utilizado nas aulas.

Serão lançados mais 12 novos
cursos: Mandarim I; Desenho
Assistido por Computador para
Construção Civil; Desenvol-
vimento de Aplicativos para
Celulares - Sistema Android;
Limpeza Facial; Pintura e Tex-
tura em alvenarias; Oficina de
Iniciação Teatral; Design de
Moda para Iniciantes; Cuida-
dor de Idosos; Instalador de

Kit Gás Natural Veicular GNV
5° Geração - Especialização
além da Oficina de NVDA para
PcDs (pessoascom deficiência)
e os Preparatórios para o Enc-
ceja I e II.

As inscrições vão até o dia
23 de janeiro e a lista de sor-
teados será divulgada no site
da Fundec dia 26 de janeiro,
a partir das 14 horas.

As inscrições prosseguem até o dia 23 de janeiro e as
oportunidades são para candidatos a partir dos 10 anos de idade

Ambiente online dá oportunidade a quem está distante dos grandes centros

Como Fazer
Os interessados podem obter mais informações, bem

como fazer suas inscrições, por meio do site <https://
www.unisuam.edu.br/cursos-a-distancia/polo-centro/>.

Como Fazer
Os interessados devem fazer as inscrições através do

site <http://www.fundec.rj.gov.br/edital.php> e, caso não
tenham acesso à internet, poderão dirigir-se aos centros
de ensino nos quais desejam estudar, apresentando os se-
guintes documentos: documentos originais de Identidade
e do CPF.

Ao todo são
102 cursos
distribuídos
pelas 22
unidades da
fundação no
município
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