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Formação profissional

apresenta...

O caderno sobre educação universitária circula toda última terça do mês (leia o próximo no dia 26/3)
LGAÇÃO

BANDTEC/DIVU

Tecnológico
em redes de
computadores
●

Salário inicial

R$ 2,5 mil
●

Duração do curso

5 semestres
●

Disciplinas

Escritório de projeto, arquitetura
computacional, instalação e
configuração de redes, segurança
e auditoria de redes, redes sem fio

cessárias”
habilidades ne
s
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a
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é
a
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Demanda por profissionais de TI levou
Colégio Bandeirantes a criar faculdade
Cris Olivette

A falta de profissionais da área
de tecnologia da informação
(TI) fez com que o Colégio Bandeirantes criasse a faculdade
tecnológica BandTec. Operando desde 2008, a instituição obteve reconhecimento do MEC
no início de 2013. Além do curso
de redes de computadores, a
instituição oferece formação em
análise e desenvolvimento de
sistemas e em banco de dados.

O coordenador do curso, Sandro Melo, diz que o profissional
atua como arquiteto de infraestrutura ao elaborar, implantar,
gerenciar e manter projetos de
redes. “Ele também pode atuar
como administrador de redes,
com foco em telecom ou servidores, ou ser especialista nas
áreas de infraestrutura de virtualização, armazenamento de
dados, computação em nuvem
e segurança de sistemas.”
Segundo Melo, cursos tecno-

● Arquiteto

SANDRO MELO
COORDENADOR DA BANDTEC

lógicos não exigem trabalho de
conclusão de curso. Por isso, a
BandTec oferece a disciplina
escritório de projeto em todos
os semestres. “Assim, o aluno
desenvolve projetos definidos
pelo professor, ou resolve o problema de empresas parceiras.”
Sandro conta que a crescente
demanda por profissionais fez
surgir mecanismos que aproximam a academia do mundo corporativo. “Nós mantemos parceria com vários fabricantes, que

Vida de Estagiário

“Profissional atua como
arquiteto de infraestrutura que
elabora, implanta, gerencia e
mantém projetos de redes.”

nos fornecem tecnologia de
ponta e vagas de estágio.”
Ele diz que para contratar, o
mercado observa a formação, o
nível de inglês e as certificações. “Na BandTec, os alunos
têm conversação em inglês em
todos os semestres. A área de
TI requer essa habilidade.”

Pós em astrofísica e
física computacional
POR QUE FAZER?
Porque o curso da Universidade Cruzeiro do Sul tem como
proposta formar profissionais
em nível de mestrado com habilitações acadêmicas e de pesquisa em astrofísica teórica e
física teórica e computacional.
Segundo a instituição, a proposta é distinta de um curso de
pós-graduação em astronomia,
pois abrange duas áreas integradas de suma importância para
o estudo do universo: astrofísica e física teórica. “A abrangência da estrutura curricular e do
próprio corpo docente permitirá a formação de mestres aptos
a planejar e desenvolver projetos de pesquisa inovadores e
integrados dirigidos para a análise teórica de problemas relacionados a áreas que cobrem
desde os menores corpos do
universo até as maiores, como
galáxias”, diz texto divulgado
pela universidade.

contemporâneo, que exige das
organizações empresariais posturas e procedimentos adequados para a manutenção de sua
competitividade. O curso é destinado a profissionais com pelo
menos três anos de experiência.
CORRA ATRÁS
Inscrições até o dia 9 de abril.
Mais informações pelo telefone
(11) 4504-2400 ou no site www.
insper.edu.br/pos-graduacao/direito/direito-societario/.

UFScar tem gestão
de infraestrutura

Direito societário
no Insper

POR QUE FAZER?
Porque o curso de especialização em Projeto e Gestão de Infraestrutura Urbana desenvolvido pelo Departamento de Engenharia Civil (DECiv) da Universidade Federal de São Carlos
(UFSCar) a profissionais que
atuam na área de projeto e gerenciamento de infraestruturas
urbanas e tem por objetivo ampliar e atualizar o conhecimento destes profissionais por meio
da sua qualificação, aperfeiçoamento e treinamento. “A partir
de uma abordagem que considera a natureza sistêmica e multidisciplinar dos problemas que
afligem as cidades, serão debatidos temas atuais, como saneamento, transportes e planejamento urbano”, informa a universidade.

POR QUE FAZER?
Porque a proposta do programa
de pós-graduação lato sensu do
Insper – Instituto de Ensino e
Pesquisa é capacitar o aluno a
atuar com destreza no mercado

CORRA ATRÁS
As inscrições vão até 10 de abril.
Mais informações podem ser
obtidas pelo telefone (16)
3351-8263 ou em www.nucleodegeo.ufscar.br/ngu.

CORRA ATRÁS
As aulas vão começar em agosto, mas o processo de seleção
começa já em abril. Mais informações no site http://ms.astrofisicaefisicacomputacional.cruzeirodosul.edu.br.

CIEE
ARQUIVO PESSOAL

‘Quero ter
certificado
para poder
atuar com
virtualização’

Oferta de 200 vagas
nesta semana

Jovem descobre vocação
e deixa para trás cursos
de análise de sistemas
e de contabilidade’

Azevedo. “É tudo muito novo. Estou gostando bastante”

QUEM É
MATHEUS AZEVEDO
ESTUDANTE DO CURSO DE REDES
DE COMPUTADORES DA BANDTEC

✽ CV: Tem 26 anos e está no
quarto semestre. Faz estágio
há cinco meses na Service IT
Solutions, onde realiza manutenção nos equipamentos e
cuida do data center da empresa. Depois de formado
quer atuar com virtualização.

Depois de cursar um ano e meio
de contabilidade e dois semestres de análise de sistemas, o estudante da BandTec Matheus
Azevedo descobriu sua vocação
profissional no curso de redes
de computadores. “Estou no
quarto semestre e me sinto muito satisfeito.”
Azevedo faz estágio, há cinco
meses, na área de TI interna da
Service IT Solutions. “É tudo
muito novo. Nunca tinha trabalhado na área. Estou gostando
bastante,principalmenteporpoderconhecernapráticaavirtualização dos servidores.”
Matheus diz que conhecia a

Dúvidas sobre a lei
PERGUNTA
Jornada maior
Trabalho como vendedora em
uma loja de roupas com jornada
de seis horas diariamente. Agora, no entanto, o meu patrão
quer que eu passe a trabalhar oito horas por dia. Ele pode me
obrigar a isso? O meu contrato
detrabalhotem desercancelado
e feito um novo?
RESPOSTA
De acordo com os especialistas
em direito trabalhista Camila
Bretas e Luiz Fernando Alouche,
do escritório Almeida Advogados, a legislação trabalhista determina que nos contratos individuais de trabalho só é lícita a
alteração das condições pactuadas se for efetivada por mútuo
consentimento. E, mesmo assim, desde que não resulte em

virtualização apenas na teoria.
“Fiqueimuito interessadoquando estudamos essa disciplina na
sala de aula.” Ele conta que essa
tecnologia permite que um processador funcione como diversos computadores independentes,fazendocomqueváriossistemasoperacionaissejamexecutados ao mesmo tempo em uma
única máquina.
O estudante afirma que o curso é bastante puxado e, por este
motivo, ainda não teve tempo de
obter certificações. “Assim que
meformar,querotiraracertificaçãodeVMware parapodertrabalhar com virtualização.”

Dentre as 200 vagas de estágio
e aprendizagem em aberto nesta semana no Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE),
quinze delas são oferecidas por
uma multinacional com sede no
bairro de Santo Amaro.
Podem se candidatar estudantes do 2º ou 3º ano de administração de empresas, economia,
engenharias (produção, mecânica, elétrica, eletrônica e automobilística), sistema de informação e ciências da computação.
São necessários conhecimentos
de inglês e pacote Office de nível intermediário.
A empresa oferece bolsa-auxílio de R$ 1.000 para jornada de
seis horas diárias, benefícios
previstos na lei do estágio, valerefeição, assistência médica e
odontológica.
Os interessados devem entrar em contato pelo telefone
(11) 3046-8220, em dias úteis,
das 8h às 20h.

SXC.HU

racterização da redução do valor
da hora de trabalho.
Os advogados lembram que a
redução não encontra amparo
na determinação constitucional

Administração, economia, direito, con-

Economia, contábeis. Formação: de

tabilidade, pedagogia, direito, estatísti-

12/2014 a 12/2015. Na zona sul, para atuar

ca, secretariado executivo. Formação:

na área financeira. Benefícios: vales trans-

de 12/2013 a 12/2014. Em Osasco, para

porte e refeição, auxílio médico e odontológi-

atuar nas áreas corporativas. Benefícios:

co. Sigla: 660205/dan.

auxílio-transporte, possibilidade de prorrogação e/ou efetivação. Sigla: Bru/Bra.

Tecnologia da informação, ciência da
computação, engenharia elétrica e

Administração, marketing, publicidade

engenharia da computação. Formação:

e propaganda, economia. Formação: de

de 12/2014. Na zona sul, para atuar na área

12/2014 a 6/2015. Para atuar na área de

de TI. Benefícios: vales transporte e refei-

marketing e eventos. Benefícios: vales

ção, auxílio médico e odontológico. Requisi-

transporte e refeição, auxílio médico e odon-

tos: inglês avançado e coreano avançado.

tológico. Sigla: 754641/dan.

Sigla: 731365.

Direito. Formação: 2º e 3º ano. Na zona

Direito. Formação: penúltimo ou último

sul. Para atuar na área societária. Benefí-

ano. Na Vila Mariana. Requisito: carteira da

cios: vales transporte e refeição. Sigla:

OAB. Sigla: 734860/li.

719849/ang.
Administração, economia, contábeis,
tecnologia da informação. Formação: 2º

Mais informações

e 3º ano. Na zona sul, para atuar em diver-

PARA CONCORRES ÀS VAGAS,

sas áreas. Benefícios: vales transporte e

CADASTRA-SE EM WWW.CIEE.ORG.BR.

refeição, assistência médica e odontológica,

ATENDIMENTO AO ESTUDANTE,

seguro. Requisito: inglês intermediário,

TEL. (11)3046-8211; ATENDIMENTO A

Excel intermediário. Sigla: Grupo PSA/pri.

EMPRESAS, TEL. (11) 3046-8222.

PAINEL DE VAGAS DE APRENDIZ PARA DEFICIENTES FÍSICOS
●

Ensino médio ou
fundamental

●

Ensino médio ou
fundamental

● Ensino médio ou
fundamental

No Belenzinho.
Código: 00704808 / 00704827

No Brooklin novo.
Código: 00642558

Na Vila Olímpia.
Código: 00715305.

Múltipla escolha

Envie sua questão para empregos@grupoestado.com.br

prejuízos ao empregado, sob pena de invalidade.
Desta forma, alegam os especialistas, a alteração da carga horária da vendedora de seis horas
paraoitohoras diárias exigeaautorização dela. E não pode ser
uma imposição por parte de seu
empregador, pois neste caso poderia haver a nulidade legal da
determinação.
“Ademais, deve-se ter ciência
de que, caso haja concordância
com o aumento da carga horária,
ela deverá vir acompanhada de
um aumento salarial, para evitar
a configuração de prejuízos à
vendedora”, acrescentam os advogados.
O aumento da carga horária
sem o ganho proporcional, ainda que sob a anuência do empregado, configura alteração lesiva
do contrato de trabalho, tendo
em vista, principalmente, a ca-

Processos de seleção

de intangibilidade salarial.
Os especialistas ainda destacam que as alterações da carga
horária de trabalho, assim como
a discriminação de novo valor
salarial, deverão ser efetivadas
por intermédio de um aditivo
contratual.
Nãosendonecessário,portanto, o cancelamento do contrato
detrabalho, apenas asua adaptação por meio de celebração de
novas cláusulas.
Finalmente, Camila e Alouche ressaltam que o aumento da
carga horária da forma relatada
implicaránanecessidadedeconcessão de intervalo de no mínimoumahoraparadescansoealimentação. “Vale lembrar que o
desrespeitoaeste intervalogerará o direito ao percebimento de
horasextras”,acrescentamosintegrantes do escritório Almeida
Advogados.

Anvisa vai preencher 314 vagas;
salário máximo é de R$ 10 mil
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) abriu inscrições para o processo de seleção pública destinado a preencher 314 vagas em cargos de nível médio e superior, com salários que vão de R$ 4.761,18 a R$
10.019,20, sem considerar as
gratificações. Todos os aprovados vão trabalhar em Brasília.
As inscrições terminam no
próximo dia 10 de abril e somente podem ser feitas pela internet no site da organizadora do
certame ( http://www.cetroconcursos.org.br).
A disputa para os cargos de
especialista em regulação e vigilância sanitária (157 vagas) e
analista administrativo (100

vagas), que exigem formação
em nível superior, será realizada em duas etapas.
Além das provas objetiva e
discursiva, os candidatos terão
de passar por um curso de formação profissional, com carga
horário de até 160 horas, que
também funcionará como etapa
classificatória.
Os candidatos para os cargos
de técnico em regulação e vigilância sanitária (100 vagas) e
técnico administrativo (28 vagas), de nível médio, passarão
por etapa única. O edital d pode
ser consultado em www.in.gov.
br/visualiza/index.jsp?data=19/03/2013&jornal=3&pagina=90&totalArquivos=192.

