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• Escolas e Faculdade: 11  4446-6342

VÁRZEA PVÁRZEA PVÁRZEA PVÁRZEA PVÁRZEA PAAAAAULISTULISTULISTULISTULISTAAAAA

• Faculdade: 11 4596-6990

JUNDIAÍJUNDIAÍJUNDIAÍJUNDIAÍJUNDIAÍ

• Educação Infantil: 11 4527-3453

• Ensino Fundamental - de 1º ao 5º

ano: 11 4527-3453

• Ensino Fundamental - de 3º ao 9º

ano (Matutino): 11 4527-3453

• Ensino Fundamental - de 6º ao 9º

ano (Vespertino): 11 4527-3454

• Ensino Médio: 11 4527-3454

• Técnico de Química e Informática: 11

4527-3454

• Secretaria dos cursos de Ciências -

Habilitação em Biologia, Polímeros,

Comércio Exterior, Gestão Ambiental,

Letras e Matemática: 11 4527-3456

• Secretaria dos cursos de Enferma-

gem, Farmácia, Psicologia, Nutrição e

Processos Químicos: 11 4527-3457

• Secretaria dos cursos de Ciências

Contábeis e de Administração: 11

4588-4452

• Secretaria dos cursos de Análise e

Desenvolvimento de Sistemas, Au-

tomação Industrial, Engenharia de Ali-

mentos, Engenharia Civil, Engenharia

Eletrônica, Engenharia Química, Engen-

haria de Produção,   Redes de Computa-

dores e Sistemas de Informação: 11

4588-4446

• Secretaria dos cursos de Ciências

Econômicas, Educação Física, Publi-

cidade e Propaganda, Pedagogia, Fi-

sioterapia, Te-rapia Ocupacional, Logís-

tica, Marketing: 11 4588-4445

• Secretaria do curso de Direito: 11

4588-4451

• Secretaria de Pós-Graduação e Exten-

são Universitária: 11 4582-0424

• Serviço Social: 11 4527-3446

• Núcleo de Prática Jurídica - Assistên-

cia Judiciária Gratuita: 11 4527-3449

• Mediação em Direito de Família: 11

4527-3447

• Núcleo de Prática Jurídica - Juizado

Especial Cível: 11 4527-3448

• NEMP - Núcleo de Empregabilidade:

11 4588-4448

• Centro de Psicologia Aplicada e Clíni-

ca de Saúde: 11 4527-3452

Milhares de brasileiros comemoraram o fato do Rio de Janeiro ser sede das Olimpíadas de 2016. A imprensa nacional
também repercutiu a noticia com exaustão. Boa parte dos veículos de comunicação ressaltou os benefícios que a competição trará
para o país como, por exemplo, o aumento no número de empregos – fruto das obras que serão desenvolvidas nos próximos anos
– e o crescimento do setor turístico, isso sem falar que a capital carioca será notícia em praticamente todo o mundo. Contudo, o
governo federal terá de investir pesado para que as Olimpíadas sejam realizadas de forma positiva. E é aí que devemos prestar
atenção: nos gastos! No ano de 2007, aconteceu também no Rio de Janeiro, o Pan Americano onde as obras realizadas consu-
miram um valor mais alto do que o previsto. Segundo informações da própria imprensa, será criado uma espécie de comitê que
fiscalizará os investimentos. Mas será que só isso é o suficiente para combater o desperdício da verba pública ? Por outro lado,
todo esse dinheiro não poderia ser utilizado para combater a miséria que torna-se cada vez mais evidente no Brasil ou aplicado em
programas sociais que diminuam os índices de violência? Bem, é esperar para ver. Falando em Olimpíadas, um dos esportes mais
tradicionais que integra essa competição é o futebol, modalidade que é um dos destaques do “Em Foco” desta edição. Isso porque
recentemente os estudantes do ensino médio do Anchieta conquistaram o Campeonato Colegial de Futebol Society, que contou
com a participação de mais de 2 mil alunos e 178 times participantes. Os detalhes podem ser conferidos na página 3. Na mesma
página, o leitor poderá encontrar matéria referente a Casa da Criança Nossa Senhora do Desterro, entidade que presta auxílio a
aproximadamente 200 crianças com idades entre 2 e 12 anos. Atualmente, a instituição atende meninos e meninas não só de
Jundiaí como também de toda a região. Já na página 4, ex-alunos do curso de Biologia apresentaram estudo sobre o controle
ecológico de pragas em Workshop Internacional. Na mesma página está publicado artigo do professor Álvaro Zomignani fornece-
ndo algumas orientações para a evolução do Plano de Marketing. O aumento na procura pelo “Ecoturismo” é o destaque da página
5. Segundo o proprietário de uma agência localizada em Campo Limpo Paulista, Fábio Patelli, é cada vez maior o número de
pessoas que se interessam em conhecer de perto o meio ambiente, além de terem a chance de praticar esportes como escalada,
mergulho, rapel e rafting. A página 6 é destinada ao Nemp (Núcleo de Empregabilidade e Relações Empresariais), além disso
também encontra-se publicado o resultado da campanha “Seja Solidário – Eu Ajudo”, iniciativa que contou com o apoio dos
estudantes e arrecadou material para o Grendacc. A difícil tarefa em conciliar o trabalho com o estudo ocupa a página 7, onde o
aluno do ensino médio do curso Técnico em Informática, Fernando Ribeiro, revela como faz para se “equilibrar” entre essas duas
atividades. A página 8 é dedicada ao “IV Simpósio de Fisioterapia” que será realizado entre os dias 19 e 22 de outubro no campus
Pedro Clarismundo Fornari, além do churrasco de confraternização entre os funcionários do Anchieta. Desejamos a você uma boa
leitura.

As Olimpíadas
beneficiarão o Brasil?
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União: essa é a palavra
chave para a conquista do título
do Campeonato Colegial de Fute-
bol Society pelo time do Anchieta.
A competição, que reuniu 178
equipes de Jundiaí e Região, foi
disputada no Show Ball durante
mais de três meses. Segundo um
dos destaques da equipe, o
zagueiro Lucas Ferracini Vivot, a
amizade entre os colegas de
classe e também de outras séries
foi fator fundamental para alcan-
çar o topo do torneio. “No ano pas-
sado, o Anchieta participou com
dois times, o nosso, por exemplo,
chegou às oitavas de final, mas
acabou desclassificado. Este ano,
resolvemos conversar com os ou-
tros alunos, conseguimos formar
uma equipe coesa e batalhadora
e o resultado é que fomos
campeões”. No total, o campeo-
nato contou com a participação de
mais de 2 mil estudantes de es-
colas públicas e particulares. Para
o estudante do 2º ano do ensino

médio, entre as 13 partidas dis-
putadas, a mais difícil ocorreu du-
rante a fase semifinal. “O jogo mais
complicado foi realizado nas semi-
finais quando pegamos o time

Alunos do Anchieta conquistam título do
Campeonato Colegial de Society

Fundada em 1931 por
Dom Pedro Roeser, Abade Bene-
ditino, a Casa da Criança Nossa
Senhora do Desterro atende a-
tualmente cerca de 200 crianças
entre 2 e 12 anos. De acordo
com a coordenadora de eventos,
irmã Maria da Penha da Silva,
elas recebem quatro refeições
diárias e participam de diversas
atividades de segunda à sexta-
feira. “As crianças tem aulas de
dança, música e atendimento
com psicóloga, fonoaudióloga,
psicopedagoga e assistente so-
cial”. As crianças que cursam até
o segundo ano do ensino funda-
mental frequentam a instituição
em período integral, ou seja, das

Entidade conta com o apoio da população
para atender crianças carentes

7 às 17 horas. “Já as que encon-
tram-se na terceira e quartas
séries estão matriculadas na es-
cola Marcos Gasparian e as que
cursam a quinta e sexta séries
estudam no Conde do Parnaíba”,
explica a assistente social,  Karla
Andrea Fonseca. Segundo a irmã
Penha, que também ocupa o car-
go de tesoureira, são atendidos
pela instituição, meninos e meni-
nas residentes nas cidades de
Jundiaí, Várzea Paulista, Cajamar
e Cabreúva. “A maioria deles é fi-
lho de empregadas domésticas
que precisam trabalhar durante o
dia”. O principal objetivo da insti-
tuição é promover e assistir inte-
gralmente às crianças pobres e

carentes. “Temos a intenção
também de trabalhar o poten-
cial de cada uma delas e
prepará-las para a vida adulta”.

A equipe que atua na en-
tidade é composta de 11 profis-
sionais e mais 48 voluntárias
de variadas faixas etárias. “Te-
mos também o apoio de algu-
mas escolas como o UniAnchi-
eta por exemplo. Alunas dos
cursos de psicologia e edu-
cação física fazem estágio
conosco e nos dão uma grande
ajuda”.

Para manter a casa em
funcionamento, a entidade con-
ta com a colaboração da popu-
lação em geral – através de

doações, além do bazar perma-
nente e eventos como almoços
beneficentes. “Neste momento
estamos fazendo uma rifa com o
preço do bilhete a  R$ 6 cada um.
Serão sorteados no dia 12 de
dezembro prêmios como carro,
motos e aparelhos de TV”, conta
irmã Penha.

Apesar do apoio dado
pelo público e alguns órgãos,
como a prefeitura que cede pro-
fessores e merendeira para o
auxílio da instituição, Irmã Pen-
ha revela que a entidade neces-
sita de alimentos e produtos de
higiene. “Quem quiser doar,
aceitamos de bom coração”.

campeão do ano passado. Além
disso, eles estavam invictos na
competição, mas no final deu tudo
certo e ganhamos por 1 a 0”. Além
do título obtido, o aluno Peterson

do 3º ano do Anchieta foi eleito o
melhor da competição. “O cara joga
muito”, resumiu Lucas.

Depois de participar por
dois anos seguidos do torneio, o

estudante já traça planos. “Para a
próxima edição do campeonato
deveremos perder dois atletas,
porém o mais importante é que a
maioria da equipe continuará no
Anchieta e isso facilitará o nosso
entrosamento. Temos uma base
muito forte”.

ÍdoloÍdoloÍdoloÍdoloÍdolo
Em relação ao futebol

profissional, Lucas, que é apai-
xonado pelo Corinthians, tem
como principal ídolo um zagueiro.
“Me espelho no Chicão. Ele tem
muita raça e joga com vontade”,
explica o adolescente que além de
estudar no Anchieta e jogar bola
também possui uma banda: 941
B. “É em homenagem a linha de
ônibus que funciona no bairro
onde resido: Eloy Chaves”. Sobre
o futuro, o aluno pretende conti-
nuar estudando e contando com
o apoio da família, amigos e pro-
fessores. “Penso em fazer facul-
dade de música, esse é o meu
sonho”.

Próximos eventosPróximos eventosPróximos eventosPróximos eventosPróximos eventos
Como forma de arrecadar

fundos, a entidade realiza no
mês de novembro, dois eventos.
O almoço beneficente aconte-
cerá no dia 8, a partir das 12 ho-
ras. Os convites já estão a venda
ao preço de R$ 18. Já no dia 11,
no Teatro Polytheama, às cri-
anças da instituição apresen-
tarão o espetáculo “Caixinha de
Brinquedos do Senhor”. Os in-
gressos podem ser adquiridos
pelo valor de R$ 6. A Casa da
Criança Nossa Senhora do Des-
terro está localizada na Praça
Dom Pedro II, 32, Centro (próxi-
mo ao Hospital São Vicente).
Mais informações pelo telefone
4586-5328.

Estudantes deram espetáculo e venceram competição disputada no Show Ball.
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Com a orientação do pro-
fessor Ricardo Henri Rodrigues
Destéfano, os alunos do curso de
biologia Renata Comparoni, Jonas
Hugo Marquezin, Ederlei Cássio de
Jesus e Francisca Bigas Rosiki
Adão (hoje Biólogos formados),
apresentaram no Congresso Inter-
nacional de Microbiologia, o tra-
balho “Controle Ecológico de Bara-
tas”. O evento, realizado em
Campinas, ocorreu em 2005. Se-
gundo o estudo realizado pelos ex-
universitários, os insetos trazem
diversos tipos de consequências
negativas ao ser humano, na agri-
cultura, pecuária e também saúde
pública – residências, restau-
rantes, hospitais, indústria, entre
outros. Entre as principais pragas
que afetam o dia a dia das pes-
soas encontram-se as baratas que,
além de provocarem grande repul-
sa, são transmissoras de microor-
ganismos e protozoários patogêni-
cos, podendo contaminar alimen-

Estudantes apresentam trabalho
sobre controle biológico de pragas

em Workshop Internacional
tos e água. A pesquisa feita pelos
ex-alunos do UniAnchieta revela
ainda que como forma de tentar
controlar essas pragas são utiliza-
dos inseticidas químicos como is-
cas que podem ocasionar intoxi-
cações além de contaminações
sistemáticas não só para os ho-
mens como também para os ani-
mais e o meio ambiente. Contu-
do, com a crescente preocupação
com a preservação do ecossiste-
ma, pesquisadores têm procura-
do dar mais importância aos estu-
dos que possuem o objetivo de
reduzir a agressão constante a
natureza. Ainda nesta área, ou-
tros dois fatores que também con-
tribuem para que os cientistas
levem em consideração a ma-
nutenção do ecossistema são o
alto custo dos defensivos quími-
cos e o aumento da resistência
dos insetos aos defensivos exis-
tentes no mercado. De acordo
com o estudo desenvolvido pelos

Biólogos, a maioria dos inseticidas
químicos produzidos até hoje pos-
sue limitações. “Com isso aumen-
ta o interesse para o controle das
populações de insetos indese-
jáveis pelos outros tipos de produ-
tos considerados ecologicamente
seguros e relativamente de baixo
custo”, revela o levantamento.
Dentro desse quadro destacam-
se os fungos entomopatogênicos
(causadores de doenças em inse-
tos). “Os fungos foram os
primeiros patógenos de insetos a
serem utilizados no controle mi-
crobiano de insetos-pragas, cerca
de 80% das doenças dos insetos
têm como agentes etiológicos os
fungos pertencentes a aproxima-
damente 90 gêneros totalizando
mais de 700 espécies”. No Brasil,
o controle de insetos por fungos
tem tido algum sucesso nas cul-
turas da cana de açúcar para a
cigarrinha da folha na região do
nordeste e nas pastagens para a

cigarrinha-das-pastagens. O re-
sultado obtido após a realização
da pesquisa desenvolvida pelos
biólogos do UniAnchieta resultou

num controle de 42% na popu-
lação de baratas mostrando o po-
tencial do controle biológico des-
ses insetos.

Não dá para definir o Pla-
no de Marketing virar as costas
e  nos contentarmos com isto.

Segundo Hammer os pla-
nos fracassam mais pela qua-
lidade de execução do que pela
qualidade de concepção. Para
aumentar as chances de que o
plano atinja resultados é re-
comendável compor uma equipe
de implementação que envolva:
marketing, vendas, operações,
finanças ou qualquer outra ati-
vidade que acabe tendo contato
com clientes ou outros grupos
de interesse.

Os especialistas re-
comendam seguir alguns princí-
pios:

1. Comprometimento en-

Como implementar o Plano de Marketing?
tusiasta da Direção.

Isto significa que ela reco-
nhece as prioridades, aceita a ori-
entação da equipe, sabe que há
necessidade de participar e em
especial de quebrar paradigmas.
Sem o comprometimento da
Direção, o apoio das demais áreas
será esporádico, haverá perma-
nente questionamento do rumo
das mudanças e lhes atribuirão
baixa eficácia, mesmo que elas
não estejam inteiramente aplica-
das. Sempre se poderá deparar
com a resistência passiva. Pode
não haver uma rebelião aberta,
mas as coisas podem ser executa-
das de forma diferente de como
se precisa.

Isto pode ser evitado pela

Direção.
2. Envolvimento de grupos

internos e externos para obter o
consenso do que fazer, concentrar
esforços e atingir os objetivos pro-
postos.

3. Para atingir os propósi-
tos é necessário dispor de recur-
sos de verba, pessoal e tempo.

A falta ou insuficiência de
recursos significa: objetivos dema-
siadamente altos ou baixo com-
prometimento da Administração.

4. Explicita atribuição de
responsabilidade de execução de
metas e controle de recursos. Per-
mite saber a quem recorrer para
tomar decisões. Sem uma clara
definição de responsabilidades e
de prestação de contas, não há

motivação para ver a execução
concluída adequadamente em
termos de qualidade, tempo e re-
cursos.

5. Sem definir um meca-
nismo de controle de execução do
plano é praticamente impossível
que a execução não venha a se
desviar da estratégia. Qualquer
estratégia pode ser modificada à
medida que as condições exter-
nas mudam.

O que se deve evitar são
desvios aleatórios e impensados.
Desvios do plano, porque um dos
participantes-chave não está com
vontade de mudar sua opinião,
comportamento ou  porque não
acredita ou não quer levar à sério
o plano,  devem ser detectados

rapidamente.
6. Conseguir o espírito de

cooperação entre as áreas de
Vendas e os profissionais de Mar-
keting no sentido de se compro-
meterem genuinamente a exe-
cutar a estratégia, em conjunto
e  sem egoísmo, visando atingir
as metas da empresa.

7. Obter o consenso e
definir indicadores aceitos por to-
dos para a avaliação do progres-
so na execução do Plano de Mar-
keting.

Como se pode ver é
muito fácil. É só fazer.

Álvaro ZomignaniÁlvaro ZomignaniÁlvaro ZomignaniÁlvaro ZomignaniÁlvaro Zomignani

Professor  UniAnchieta

Pesquisa demonstrou os prejuízos que as baratas causam para o ser humano
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Uma das áreas do
turismo que vem registran-
do constante crescimento
no Brasil encontra-se rela-
cionada ao Ecoturismo, ou
seja, voltada para apre-
ciação de ecossistemas
em seu estado natural com
a vida selvagem e popu-
lação nativa intactos. Só no
ano passado, esse merca-
do movimentou R$ 495
milhões no mundo inteiro,
o que representa alta de
30% em relação a 2008
de acordo com o site “Con-
tas Abertas”. Segundo o
proprietário da Una Ecoad-
venture, Fábio Patelli, uma
das principais razões do
aumento na procura por
esse tipo de turismo é a
consciência que as pes-
soas estão apresentando
nos últimos anos sobre a
importância da preser-
vação do meio ambiente.
“Atualmente é um campo
que vem crescendo muito
pelo fato do ecoturismo

contribuir para ma-
nutenção do ecossistema
e para o desenvolvimento
sustentável das popu-
lações locais, melhorando
a qualidade de vida de to-
dos que queiram praticar e
explorar esse tipo de ati-
vidade”. O desgaste físico
e mental proporcionado
pelo trabalho diário tam-
bém auxilia na alta procu-
ra. “As pessoas buscam
fugir da rotina que gera
cansaço e consequente-
mente estresse, com isso
optam por lugares tranqui-
los. O turismo de aventura
veio para unir tudo isso”.
No Ecoturismo é possível
praticar vários esportes
como escalada, mergulho,
rapel e rafting. De acordo
com Patelli, que também
trabalha no laboratório de
informática do UniAnchie-
ta de Várzea Paulista, o
público que se interessa
por esse tipo de turismo é
bem variado. “É um públi-

co de variadas faixas
etárias, desde o infantil até
a chamada terceira idade,
pois para essa prática não
existe limite de idade. Tam-
bém estamos iniciando
projetos e parcerias com o
objetivo de atender porta-
dores de necessidades es-
peciais”. Entre os locais
mais visitados estão Pedra
Bela e Atibaia, no interior
de São Paulo, Munhoz (Mi-
nas Gerais), além das
reservas ecológicas da Ju-
réia Itatins e Peruíbe, no
litoral paulista. “São

lugares com sua beleza
natural e seu ecossistema
ainda bem preservados”.

Em relação ao tra-
balho realizado pela em-
presa que possui sede em
Campo Limpo Paulista, o
profissional explica que são
seguidas determinações
impostas pela instituição
que coordena o setor. O
objetivo é oferecer para o
cliente muito lazer com se-
gurança. “Como somos
uma Empresa de Ecoturis-
mo e Esportes de Aventu-

Ecoturismo: a chance de preservar
o meio ambiente e conhecer

paisagens deslumbrantes

ra, nossas atividades ficam
focadas neste setor sendo
que hoje aqui na região
somos qualificados pela
Associação Brasileira de
Empresas de Turismo de
Aventura, a Abeta”.

Além dos passeios
– em geral realizados nos
finais de semana, a Una
Ecoadventure, disponibili-
za aulas práticas de algu-
mas atividades. “Nos dias
de semana nosso trabalho
é direcionado para os tre-
inamentos de escalada e
rapel, já aos domingos cos-
tumamos reunir as pes-
soas para poderem co-
nhecer um pouco mais so-
bre turismo ecológico e
sua prática, a importância
da manutenção da biodi-
versidade, além de outros
eventos”.

Patelli também
procura “semear” a idéia
do ecoturismo entre a co-
munidade acadêmica.
“Quando posso, converso

com os alunos e profes-
sores do UniAnchieta com
a intenção de interagir em
relação ao meio ambiente
e o quanto é fundamental
preservar a natureza. Os
resultados tem sido bem
interessantes, pois muitos
deles querem saber mais
sobre o assunto e alguns
chegam até mesmo a prati-
car o esporte, isso é muito
gratificante”. Os interessa-
dos em conhecer mais de-
talhes sobre o turismo de
aventura podem procurar a
Una Ecoadventure (União
Nacional dos Aven-
tureiros), localizada nas
dependências da aca-
demia Iron Max, na rua João
Batista Arsene Rossi,  33,
2º andar, Centro, Campo
Limpo Paulista.

Mais informações
podem ser obtidas pelos
telefones (11) 9537
0770, (11)  8994 5024 ou
por meio do site
www.unaecoadventure.com.br.



18 de outubro 20096

Cerca de 100 vagas de empregos.
Código da vCódigo da vCódigo da vCódigo da vCódigo da vaga: 1aga: 1aga: 1aga: 1aga: 1.4.4.4.4.47878787878
Área:Jurídica

Código da vCódigo da vCódigo da vCódigo da vCódigo da vaga: 1aga: 1aga: 1aga: 1aga: 1.4.4.4.4.47979797979
Área: Jurídica

Código da vaga: 1.431Código da vaga: 1.431Código da vaga: 1.431Código da vaga: 1.431Código da vaga: 1.431
Área: Assistente de Compras

Código da vaga: 1.411Código da vaga: 1.411Código da vaga: 1.411Código da vaga: 1.411Código da vaga: 1.411
Área:: Assistente de RH

Código da vaga:1.507Código da vaga:1.507Código da vaga:1.507Código da vaga:1.507Código da vaga:1.507
Área:Compras

Código da vaga:1.508Código da vaga:1.508Código da vaga:1.508Código da vaga:1.508Código da vaga:1.508
Área:Psicologia

Código da vaga:1.522Código da vaga:1.522Código da vaga:1.522Código da vaga:1.522Código da vaga:1.522
Área:Técnico/Aux. Enfermagem

Código da vaga:1.538Código da vaga:1.538Código da vaga:1.538Código da vaga:1.538Código da vaga:1.538
Área:Recursos Humanos

Código da vaga:1.539Código da vaga:1.539Código da vaga:1.539Código da vaga:1.539Código da vaga:1.539
Área: Web Designer

Código da vaga:1.540Código da vaga:1.540Código da vaga:1.540Código da vaga:1.540Código da vaga:1.540
Área:Logística

Código da vaga:1.463Código da vaga:1.463Código da vaga:1.463Código da vaga:1.463Código da vaga:1.463
Área:Vendedor Interno/Químico

Código da vaga:1491Código da vaga:1491Código da vaga:1491Código da vaga:1491Código da vaga:1491
Área:Vendedor Externo

Código da vaga:1.511Código da vaga:1.511Código da vaga:1.511Código da vaga:1.511Código da vaga:1.511
Área:TI- Pré Vendas

Código da vaga:1.545Código da vaga:1.545Código da vaga:1.545Código da vaga:1.545Código da vaga:1.545
Área:Eng. de Alimentos

Código da vCódigo da vCódigo da vCódigo da vCódigo da vaga:1aga:1aga:1aga:1aga:1.3.3.3.3.37777744444
Área:Analista de Sistemas

Código da vaga: 1.489Código da vaga: 1.489Código da vaga: 1.489Código da vaga: 1.489Código da vaga: 1.489
Área:Auxiliar de Educação Física

Código da vaga: 1.413Código da vaga: 1.413Código da vaga: 1.413Código da vaga: 1.413Código da vaga: 1.413
Área:Eng. Civil

Código da vaga:1.469Código da vaga:1.469Código da vaga:1.469Código da vaga:1.469Código da vaga:1.469
Área:Eng. Civil

Código da vaga:1.512Código da vaga:1.512Código da vaga:1.512Código da vaga:1.512Código da vaga:1.512
Área:Químico

Código da vaga: 1.513Código da vaga: 1.513Código da vaga: 1.513Código da vaga: 1.513Código da vaga: 1.513
Área:Marketing

Código da vCódigo da vCódigo da vCódigo da vCódigo da vaga:1aga:1aga:1aga:1aga:1.4.4.4.4.47777744444
Área:Auxiliar Pedagógico

Código da vaga:1.485Código da vaga:1.485Código da vaga:1.485Código da vaga:1.485Código da vaga:1.485
Área:Controladoria

Código da vaga:1.546Código da vaga:1.546Código da vaga:1.546Código da vaga:1.546Código da vaga:1.546
Área:Administração

Código da vCódigo da vCódigo da vCódigo da vCódigo da vaga:1aga:1aga:1aga:1aga:1.5.5.5.5.54444477777
Área:Educação Física

Código da vaga:1.558Código da vaga:1.558Código da vaga:1.558Código da vaga:1.558Código da vaga:1.558
Área:Analista/Auxiliar Contábil

Código da vaga:1.427Código da vaga:1.427Código da vaga:1.427Código da vaga:1.427Código da vaga:1.427
Área:Desenhista Projetista

Código da vaga:1.520Código da vaga:1.520Código da vaga:1.520Código da vaga:1.520Código da vaga:1.520
Área:Assiste Comercial

Código da vaga:1.521Código da vaga:1.521Código da vaga:1.521Código da vaga:1.521Código da vaga:1.521
Área: Encarregado/ Téc. Logística

Código da vaga:1.549Código da vaga:1.549Código da vaga:1.549Código da vaga:1.549Código da vaga:1.549
Área:Estagiário Administrativo

Código da vaga:1.550Código da vaga:1.550Código da vaga:1.550Código da vaga:1.550Código da vaga:1.550
Área:Química

Código da vaga:1.525Código da vaga:1.525Código da vaga:1.525Código da vaga:1.525Código da vaga:1.525
Área:Enfermagem

Código da vaga:1.527Código da vaga:1.527Código da vaga:1.527Código da vaga:1.527Código da vaga:1.527
Área:Contabilidade

Código da vaga: 1.554Código da vaga: 1.554Código da vaga: 1.554Código da vaga: 1.554Código da vaga: 1.554
Área:Projetista

Código da vaga:1.387Código da vaga:1.387Código da vaga:1.387Código da vaga:1.387Código da vaga:1.387
Área:Químico

Código da vaga:1.460Código da vaga:1.460Código da vaga:1.460Código da vaga:1.460Código da vaga:1.460
Área:Assistente Técnico Químico

Código da vaga:1.551Código da vaga:1.551Código da vaga:1.551Código da vaga:1.551Código da vaga:1.551
Área:Custos

Código da vaga:1.531Código da vaga:1.531Código da vaga:1.531Código da vaga:1.531Código da vaga:1.531
Área:Adm., Letras ou Publicidade

Código da vaga:1.541Código da vaga:1.541Código da vaga:1.541Código da vaga:1.541Código da vaga:1.541
Área:Meio Ambiente

Código da vaga:1.516Código da vaga:1.516Código da vaga:1.516Código da vaga:1.516Código da vaga:1.516
Área:Engenheiro de Produto

Código da vaga:1.506Código da vaga:1.506Código da vaga:1.506Código da vaga:1.506Código da vaga:1.506
Área:Comércio Exterior

Código da vaga:1.480Código da vaga:1.480Código da vaga:1.480Código da vaga:1.480Código da vaga:1.480
Área:Secretaria Executiva/Diretoria

Código da vaga:1.481Código da vaga:1.481Código da vaga:1.481Código da vaga:1.481Código da vaga:1.481
Área:Recepcionista

Código da vaga:1.556Código da vaga:1.556Código da vaga:1.556Código da vaga:1.556Código da vaga:1.556
Área:Orçamentista de Instalações
Hidrátil

Código da vaga:1.466Código da vaga:1.466Código da vaga:1.466Código da vaga:1.466Código da vaga:1.466
Área:Assistente de Vendas

Código da vaga:1.504Código da vaga:1.504Código da vaga:1.504Código da vaga:1.504Código da vaga:1.504
Área:Adm., Contábeis e Economia

Código da vaga:1.529Código da vaga:1.529Código da vaga:1.529Código da vaga:1.529Código da vaga:1.529
Área:Logística

Código da vCódigo da vCódigo da vCódigo da vCódigo da vaga:1aga:1aga:1aga:1aga:1.4.4.4.4.47575757575
Área:Monitoria Ed. Infantil – Inglês

Código da vaga:1.532Código da vaga:1.532Código da vaga:1.532Código da vaga:1.532Código da vaga:1.532
Área:Administração

Código da vaga:1.533Código da vaga:1.533Código da vaga:1.533Código da vaga:1.533Código da vaga:1.533
Área: Enfermagem

Código da vaga: 1.353Código da vaga: 1.353Código da vaga: 1.353Código da vaga: 1.353Código da vaga: 1.353
Área:Fisioterapia

Código da vaga:1.535Código da vaga:1.535Código da vaga:1.535Código da vaga:1.535Código da vaga:1.535
Área:Assistente Administrativo

Código da vaga:1.497Código da vaga:1.497Código da vaga:1.497Código da vaga:1.497Código da vaga:1.497
Área:Auxiliar de Marketing

Código da vaga:1.557Código da vaga:1.557Código da vaga:1.557Código da vaga:1.557Código da vaga:1.557
Área:Auxiliar em Marketing

Código da vaga:1.388Código da vaga:1.388Código da vaga:1.388Código da vaga:1.388Código da vaga:1.388
Área:Operador de Produção/Química

Código da vaga:1.553Código da vaga:1.553Código da vaga:1.553Código da vaga:1.553Código da vaga:1.553
Área:Analista de Marketing Junior

Código da vaga:1.544Código da vaga:1.544Código da vaga:1.544Código da vaga:1.544Código da vaga:1.544
Área:Direito

Código da vaga:1.396Código da vaga:1.396Código da vaga:1.396Código da vaga:1.396Código da vaga:1.396
Área:Ciências Contábeis

Código da vCódigo da vCódigo da vCódigo da vCódigo da vaga:1aga:1aga:1aga:1aga:1.4.4.4.4.47777711111
Área:TI

Código da vCódigo da vCódigo da vCódigo da vCódigo da vaga: 1aga: 1aga: 1aga: 1aga: 1.44.44.44.44.4477777
Área:Área de Telecomunicações

Código da vaga:1.377Código da vaga:1.377Código da vaga:1.377Código da vaga:1.377Código da vaga:1.377
Área:Vendedor Interno

Código da vaga:1.443Código da vaga:1.443Código da vaga:1.443Código da vaga:1.443Código da vaga:1.443
Área:Assistente Administrativo

Código da vaga:1.459Código da vaga:1.459Código da vaga:1.459Código da vaga:1.459Código da vaga:1.459
Área:Químico Industrial

Código da vaga:1.555Código da vaga:1.555Código da vaga:1.555Código da vaga:1.555Código da vaga:1.555
Área: Recursos Humanos

Código da vaga:1.482Código da vaga:1.482Código da vaga:1.482Código da vaga:1.482Código da vaga:1.482
Área:Instrutor de Informática

Código da vaga: 1.495Código da vaga: 1.495Código da vaga: 1.495Código da vaga: 1.495Código da vaga: 1.495
Área:Auxiliar de Classe- Pedagogia

Código da vaga:1.409Código da vaga:1.409Código da vaga:1.409Código da vaga:1.409Código da vaga:1.409
Área:Contabilidade Fiscal

Código da vaga:1.439Código da vaga:1.439Código da vaga:1.439Código da vaga:1.439Código da vaga:1.439
Área:Analista

Código da vaga:1.448Código da vaga:1.448Código da vaga:1.448Código da vaga:1.448Código da vaga:1.448
Área:Analista Prog. Microsiga

Código da vaga:1.456Código da vaga:1.456Código da vaga:1.456Código da vaga:1.456Código da vaga:1.456
Área:Educador, Instrutor

Código da vaga:1.528Código da vaga:1.528Código da vaga:1.528Código da vaga:1.528Código da vaga:1.528
Área:Eng. Mecânica

Código da vaga:1.464Código da vaga:1.464Código da vaga:1.464Código da vaga:1.464Código da vaga:1.464
Área:Eng. de Produção/Industrial

Código da vaga: 1.518Código da vaga: 1.518Código da vaga: 1.518Código da vaga: 1.518Código da vaga: 1.518
Área:Recursos Humanos

Código da vaga: 1.468Código da vaga: 1.468Código da vaga: 1.468Código da vaga: 1.468Código da vaga: 1.468
Área:Auxiliar de TI

Código da vCódigo da vCódigo da vCódigo da vCódigo da vaga:1aga:1aga:1aga:1aga:1.4.4.4.4.47777777777
Área:Analista Contábil Sênior

Código da vaga:1.559Código da vaga:1.559Código da vaga:1.559Código da vaga:1.559Código da vaga:1.559
Área:Analista de Custos

Código da vaga: 1.492Código da vaga: 1.492Código da vaga: 1.492Código da vaga: 1.492Código da vaga: 1.492
Área:Auxiliar de Classe – Pedagogia

Código da vaga:1.496Código da vaga:1.496Código da vaga:1.496Código da vaga:1.496Código da vaga:1.496
Área:Analista de PCP Sênior

Código da vaga: 1.505Código da vaga: 1.505Código da vaga: 1.505Código da vaga: 1.505Código da vaga: 1.505
Área:Desenvolvedor

Código da vaga:1.500Código da vaga:1.500Código da vaga:1.500Código da vaga:1.500Código da vaga:1.500
Área:Técnico em Eletrônica

Código da vaga:1.501Código da vaga:1.501Código da vaga:1.501Código da vaga:1.501Código da vaga:1.501
Área:Publicidade e Propaganda

Código da vaga: 1.510Código da vaga: 1.510Código da vaga: 1.510Código da vaga: 1.510Código da vaga: 1.510
Área:Fiscal de Obra

Código da vaga:1.514Código da vaga:1.514Código da vaga:1.514Código da vaga:1.514Código da vaga:1.514
Área:Contabilidade

Código da vaga:1.560Código da vaga:1.560Código da vaga:1.560Código da vaga:1.560Código da vaga:1.560
Área:Publicidade e Propaganda

Código da vaga:1.561Código da vaga:1.561Código da vaga:1.561Código da vaga:1.561Código da vaga:1.561
Área:Administração

Código da vaga:1.563Código da vaga:1.563Código da vaga:1.563Código da vaga:1.563Código da vaga:1.563
Área:estagiário

Código da vaga:1.519Código da vaga:1.519Código da vaga:1.519Código da vaga:1.519Código da vaga:1.519
Área:Auxiliar Administrativo

Código da vaga:1.523Código da vaga:1.523Código da vaga:1.523Código da vaga:1.523Código da vaga:1.523
Área:Eng.

Código da vaga:1.534Código da vaga:1.534Código da vaga:1.534Código da vaga:1.534Código da vaga:1.534
Área:Controle Qualidade

Código da vaga:1.542Código da vaga:1.542Código da vaga:1.542Código da vaga:1.542Código da vaga:1.542
Área:Suporte de Dados

Código da vaga:1.543Código da vaga:1.543Código da vaga:1.543Código da vaga:1.543Código da vaga:1.543
Área:Auxiliar Adm.

Código da vaga:1.548Código da vaga:1.548Código da vaga:1.548Código da vaga:1.548Código da vaga:1.548
Área:Eng. Civil

Código da vaga:1.523Código da vaga:1.523Código da vaga:1.523Código da vaga:1.523Código da vaga:1.523
Área:Eng.

Código da vaga: 1.524Código da vaga: 1.524Código da vaga: 1.524Código da vaga: 1.524Código da vaga: 1.524
Área:Eng. de Produção

Código da vaga: 1.534Código da vaga: 1.534Código da vaga: 1.534Código da vaga: 1.534Código da vaga: 1.534
Área:Controle Qualidade

Código da vaga:1.542Código da vaga:1.542Código da vaga:1.542Código da vaga:1.542Código da vaga:1.542

Área:Suporte de Redes

Código da vaga: 1.543Código da vaga: 1.543Código da vaga: 1.543Código da vaga: 1.543Código da vaga: 1.543
Área:Auxiliar Adm.

Código da vaga:1.548Código da vaga:1.548Código da vaga:1.548Código da vaga:1.548Código da vaga:1.548
Área:Eng. Civil

Código da vaga:1.552Código da vaga:1.552Código da vaga:1.552Código da vaga:1.552Código da vaga:1.552
Área:Coord. Pedagógica

AS VAGAS APRESENTADAS ACIMA
ESTÃO DISPONÍVEIS PARA TODOS
ALUNOS, EX-ALUNOS E FAMILIARES
DESSE PÚBLICO CADASTRADOS NO

SITE www.anchieta.br/nemp.

Como forma de colaborar com o Grendacc , o Nemp (Núcleo de Empregabilidade e Relações Empresariais) realizou nos últimos dias a campanha “Seja Solidário
– Eu ajudo”. Através da iniciativa, que contou com a colaboração de vários alunos do Anchieta, foram arrecadados: 60 litros de álcool, 45 quilos de achocolatado, 3 quilos
de sustagem, 25 litros de suco, 50 sacos de lixo, 4.500 folhas de sulfite e 40 litros de sabonete líquido. A direção do Nemp agradece o empenho dos estudantes que
apoiaram a campanha.

Alunos arrecadam alimentos e produtos de higiene para o Grendacc
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Estudar e trabalhar nunca
foram tarefas fáceis de adminis-
trar. Todo cuidado é pouco para
não misturar a rotina profission-
al com a acadêmica. A situação
fica ainda mais complicada na
época das provas. Mas para o
jovem Fernando Vendramin
Ribeiro, aluno do segundo ano
do curso técnico em informáti-
ca do Anchieta, o sacrifício vale
a pena. “Estudar e trabalhar é
bastante desgastante, mas
muito recompensador, tem as-
pectos positivos e negativos,
como por exemplo não ter tem-
po para estudar e descansar
pouco, mas tudo o que você
aprende em sala de aula pode
ser aplicado na prática”. Há um
ano e meio, Ribeiro faz estágio
na CooperSis, empresa ligada
a área desenvolvimento de soft-
ware. “A chance do estágio
apareceu através de uma pro-
fessora do curso, que é propri-
etária da empresa. Passei por
um período de treinamento e
agora atendo clientes dando
suporte e desenvolvendo parte
de sistemas. É muito bom

começar cedo com o estágio,
pois assim você terá uma visão
real do que é aquilo que estu-
da. É lógico que temos que abr-
ir mão de algumas coisas, mas
com certeza no futuro serei rec-
ompensado. O trabalho realiza-
do no dia a dia me ajuda muito,
pois o que aprendo serve para
ter uma visão mais crítica na
sala de aula”. O estudante, res-
idente no Caxambu, afirma que
resolveu cursar informática
pelo fato de se identificar com
a área. “Sempre tive facilidade
para mexer com computadores,
desde criança adoro o univer-
so da informática”.

Sobre o curso que faz no
Anchieta, Fernando acredita
que a qualidade dos profes-
sores influencia diretamente
no aprendizado na sala de aula.
“Os professores são exce-
lentes, dominam muito bem a
matéria que ensinam e na maio-
ria das vezes trabalham ou já
trabalharam na área, isso é
muito interessante para que
possamos ter um conhecimen-
to mais exato do que é cada

área da informática”.
Já em relação a Cooper-

Sis, o estudante explica que o
profissionalismo das pessoas
que trabalham na empresa tor-
na o ambiente agradável e prod-
utivo. “É uma empresa muito re-
sponsável, com ótimos funci-
onários e totalmente pronta
para atender a diversos tipos de
clientes. O ambiente é muito
bom, pois todos se ajudam e
ampliam seus conhecimentos a
cada dia que passa”. A sócia
proprietária da CooperSis, Caro-
lina Galvão Acerbi, empresa que
existe desde 1988 e atende cli-
entes de várias cidades do Esta-
do de São Paulo, esclarece que a
contratação de estagiários sem-
pre foi uma idéia que apresentou
resultados satisfatórios. “Nossa
empresa trabalha há muito tem-
po com a contratação de
estudantes que estão iniciando
sua carreira técnica, assim como
eu e minha sócia que começa-
mos como estagiárias e hoje so-
mos as analistas da empresa.
Acreditamos que sem esse “em-
purrãozinho” iniciar uma carreira

É possível conciliar o
estudo com o trabalho?

profissional fica difícil para
qualquer um. Entendemos que
treinar e estagiar um futuro pro-
gramador é a melhor forma de
torná-lo competente e apto para
o mercado de trabalho”. Caroli-
na, que é professora das disci-
plinas de lógica de programação
e internet do curso de Informáti-
ca do  Anchieta, observa que a
escola tem um papel fundamen-
tal na formação do profissional.
“Minha relação com o Anchieta
é a melhor possível, hoje inclu-
sive sou professora do curso téc-
nico do noturno. Esse relaciona-
mento se iniciou quando fiz
meu curso técnico de In-
formática, da mesma forma
como o Fernando está fazen-
do, portanto tenho muita admi-
ração pela instituição”.

FuturoFuturoFuturoFuturoFuturo
Para a sócia proprietária

da empresa, o desempenho
demonstrado por Fernando na
rotina de trabalho, é um forte
indício de que o estudante terá
um futuro brilhante na área. “O
estágio do Fernando tem du-

ração de mais nove meses,
porém no início do próximo ano
interromperemos o seu contra-
to para sua efetivação. Sua
função é ser um suporte tanto
ao programador, quanto aos
analistas. Em um ano e meio
ele foi treinado para ser nosso
programador. É evidente que
temos por ele uma grande ad-
miração por ter não apenas
correspondido às nossas ex-
pectativas, como superado-as.
O Fernando é um garoto que
tem lógica apurada, impor-
tantíssimo para nossa profissão,
juntamente com uma boa edu-
cação e ética”. Já o estudante
diz que pretende continuar na
área aprimorando os conheci-
mentos acadêmicos e profission-
ais. “Ao término do curso preten-
do começar o próximo ano já
matriculado em uma faculdade.
Para o futuro por enquanto que-
ro continuar na área de desen-
volvimento de sistemas e apren-
der a cada dia que passa mais
linguagens e conceitos difer-
entes”.
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O Dia da Secretária foi comemorado com muita
alegria e animação pelos funcionários do Grupo Anchie-
ta. No último sábado (dia 10), foi realizado no campus
Prof. Pedro C. Fornari, o churrasco de confraternização
que serviu para estreitar os laços de amizade entre os
participantes.  Durante o evento foram disputadas parti-
das de xadrez e truco. Os campeões de cada modali-
dade acabaram presenteados com diversos brindes.
Além disso, motivadas pela música, várias pessoas mos-
traram toda categoria da arte da dança conquistando o
público.  De acordo com a direção da instituição, a ini-
ciativa teve como objetivo valorizar a importância de
cada um dos funcionários que compõem o grupo.

Churrasco de confraternização
marca Dia da Secretária

Simpósio apresenta principais
novidades na área da fisioterapia

Com a expectativa
de receber cerca de 300
pessoas diariamente, o
UniAnchieta promove entre
19 e 22 de outubro, o “IV
Simpósio de Fisioterapia”.
Com o tema “Novos para-
digmas e abordagens do
tratamento fisioterapêuti-
co”, o evento será realizado

no anfiteatro do campus
Pedro C. Fornari. Segundo
o coordenador do curso,
professor Danilo Roberto
Xavier de Oliveira Crege, o
evento tem como principal
objetivo atualizar o conhe-
cimento dos estudantes e
profissionais de saúde. “A
idéia também é apresentar

para os participantes novas
propostas de tratamento”.
Nos dias 19 e 20 serão re-
alizadas palestras com
profissionais de várias
áreas do universo da fisio-
terapia. “Teremos a partici-
pação de professores de
São Paulo, Campinas, San-
ta Bárbara do Oeste e

Araras, isso sem falar nos
nossos professores que são
muito bem qualificados”. Já
no dia 21 acontecem os
mini cursos. Finalizando, no
dia 22, os alunos apresen-
tarão trabalhos de forma
oral e pôster. “Essa é a prin-
cipal novidade em relação
ao ano passado”, explica o

coordenador que contou
com o apoio da comissão
de estudantes para orga-
nizar o simpósio.  De acor-
do com Danilo, o evento
será reali-zado das 7h30 às
12h e é aberto à toda a co-
munidade, em especial
para os profissionais de
saúde. “Além dos

estudantes de fisioterapia,
também poderão assistir às
pa-lestras enfermeiros,
médicos e terapeutas ocu-
pacionais, entre outros”.
Os interessados em obter
mais informações podem
acessar o site
www.anchieta.br e clicar no
link eventos.

O evento realizado no último dia 10, no campus Prof. Pedro C. Fornari, foi marcado por muita animação, alegria e brincadeiras


