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Te vi no Anchieta

Muito prazer, sou o contador de histórias

Expectativa pelo desenrolar da trama Animação do começo ao fim

Será que estavam gostando?

Começando as atividades acadêmicas de

2018, os alunos do Ensino Fundamental I

das Escolas Padre Anchieta participaram

de uma contação de histórias. Com

repertório variado, contado por Samuca,

da Companhia Conta Mais Uma/Editora

Moderna. O encontro despertou a

imaginação e o interesse dos alunos.

Ouvir uma história, contá-la ou recontá-la

é uma atividade educacional que, além de

apreciada pelas crianças, promove a

preservação da cultura e dos valores.



Oportunidade
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emprego:
como conquistar a vaga

AINDA ESTAMOS EM MEIO A UMA CRISE ECONÔMICA, E
TALVEZ ESSA SEJA UMA DAS CAUSAS DO
NERVOSISMO QUE ACOMETE O CANDIDATO

DURANTE UMA ENTREVISTA DE EMPREGO. Entretanto, desde
que se tenha o conhecimento necessário ao desempenho da função
pretendida, manter a calma
e cuidar da preparação para
a e n t r e v i s t a s ã o
fundamentais para se
adquirir segurança e assim
conquistar a vaga. Muitas
pessoas ainda cometem
erros elementares durante
o processo de seleção.
Despreparo, ansiedade e
n e r v o s i s m o s ã o o s
pr incipais causadores
desses erros. É preciso
c o n s i d e r a r q u e o s
recrutadores sabem lidar
com situações inusitadas e
eventuais gafes cometidas
pelo candidato; para a
maioria deles, apenas os
e q u í v o c o s e x t r e m o s
comprometem o entrevistado.
De modo geral, as características pessoais são avaliadas
diversamente em diferentes contextos, e é importante que o
candidato refine a percepção de seus traços, destacando no
processo de seleção aqueles que sejam mais desejados na
organização onde procura emprego. Também é conveniente que o
candidato tenha em mente as principais situações que compõem sua
vida profissional. Isso pode ser ensaiado antes da entrevista. O

Despreparo, ansiedade e nervosismo são as principais razões que levam os
candidatos a desperdiçarem a chance de conquistar um emprego.

candidato deve selecionar pelo menos três situações relevantes, como
experiência adquirida, qualidades pessoais e profissionais e desafios
enfrentados, por exemplo. No momento da entrevista, esses breves
relatos podem ser intercalados à apresentação e às respostas às
perguntas do recrutador, reforçando-se os pontos fortes. Além disso, é
importante considerar que falsear competências, como afirmar ser

fluente em idioma que
c o n h e c e a p e n a s
razoavelmente, apresentar
falsas referências, falar mal
d e e x - c h e f e s s ã o
comportamentos que levam
à eliminação do candidato
em uma entrevista de
emprego. Ser honesto é a
m e l h o r o p ç ã o ; u m
profissional não deve se
candidatar a uma vaga de
trabalho que demandará
viagens a destinos distantes
se tem medo de viajar de
avião, por exemplo.
Ainda, o candidato deve
estar atento ao próprio
comportamento desde a
chegada ao local da
entrevista. Gentileza e

educação cabem em qualquer contexto, e o candidato pode estar sendo
avaliado desde a recepção. Mesmo estando sob pressão, nervoso e
ansioso, o candidato deve se esforçar para ser autêntico durante a
conversa com o entrevistador. Pesquisar informações sobre a empresa e
sobre a vaga em oferta pode ajudar a superar o nervosismo, pois o
conhecimento de si e da situação confere a necessária segurança para
um bom desempenho.



04 | 11 FEVEREIRO 2018

Carreira

FAZER FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO
AINDA É UMA BOA OPÇÃO?
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Carreira

A diversidade de carreira possíveis a partir do curso de Administração de empresas é uma característica marcante da área. Também
é por esse motivo que dificilmente a Administração deixará de oferecer opções vantajosas.

O empreendedorismo é outra possibilidade que tanto representa o sonho de muitos quanto uma tendência de destaque atual. No
Brasil, o mercado está cheio de oportunidades para profissionais criativos e inovadores, sendo um dos mais promissores do mundo.

Entenda melhor o que a Administração de empresas, as possibilidades que você encontra nessa profissão e as tendências mais
atuais na área. Nesse post, você vai descobrir porque a faculdade de Administração de empresas é uma excelente escolha para seu

futuro profissional. Confira!

O que éAdministração?
A imagem que acompanha o curso de
Administração é de grandes diretores corporativos.
O que não está errado, mas certamente é uma
noção muito simplória dessa profissão.
O administrador não é responsável pela chefia,
apesar de sua presença nestes cargos ser
expressiva. Ele atua, na verdade, com a gestão de
recursos garantindo a máxima produtividade do
capital, dos funcionários e do espaço disponível.
Por isso, esse profissional tem possibilidades muito
amplas no mercado de trabalho. Ele pode ocupar
cargos em todos os setores de uma empresa, em
empresas de todos os portes e de qualquer
natureza ou setor. Além da habilidade em liderança
que o eleva a cargos de alta rentabilidade.

O diferencialdafaculdade deAdministração
A grade curricular do curso de Administração de empresas é o que diferencia tanto essa formação e a torna tão
estratégica no mercado. O aluno aprende sobre Economia, Política e Legislação. Também Marketing, Gestão de Pessoas
e Projetos, Logística, assim como competências analíticas e decisórias.
A faculdade de Administração de empresas também prepara o estudante para destacar-se no mercado de trabalho.
Fazer um planejamento de carreira e estabelecer networking são habilidades que a maioria dos profissionais aprende a
na teoria e na prática.
O administrador aprende desde o início da formação a gerir sua carreira da mesma forma como deve planejar o
crescimento de uma empresa. É isso que define o alto sucesso e a procura constante pelo profissional.

Os setores emaltanaAdministração
As possibilidades de atuação em Administração são muito amplas. Além
disso, a inovação é constante, portanto transformações e novos setores
estão sempre ampliando ainda as opções.
O , por exemplo, encontra-se em um momento de renovação
que exige profissionais jovens, antenados e criativos. A

é outro ramo que ganha destaque. A preocupação com a
situação da saúde no Brasil, além do maior acesso aos planos de saúde
aqueceu este campo.
O administrador pode atuar nesta área promovendo o melhor
aproveitamento de recursos e ampliando o atendimento.

O cenário de crise favorece também um novo nicho de atuação, o do
. Ocupando

cargos elevados, esse profissional analisa o mercado e identifica o melhor
meio de alavancar o crescimento da empresa.

setor público
administração

hospitalar

Além disso, a
carreira oferece retornos atrativos que variam entre R$ 2.500,00 e
R$ 10 mil, aproximadamente.

especialista em planejamento, estratégia e inovação

Com o avanço da carreira
o profissional pode ganhar até R$ 300 mil por ano.

Agora que você já sabe o que é Administração e todas as vantagens que essa carreira oferece, não deixe conhecer melhor o curso de
Administração do UniAnchieta, com mais de 50 anos de experiência na formação de gestores e empreendedores de sucesso.

Acesse www.anchieta.br/administracao e confira!



Quer entrar para o mercado de trabalho? Aqui neste espaço você confere todas as vagas publicadas no

Nemp (Núcleo de Empregabilidade e Relações Empresariais), voltadas para os alunos, ex-alunos e

familiares dos estudantes do Grupo Anchieta. Cadastre seu currículo no site www.anchieta.br/nemp e

boa sorte! Sujeito à disponibilidade de vagas. Acompanhe as atualizações pelo site:

www.intranet.anchieta.br/nemp/portal/

CÓD VAGA CÓD VAGA CÓD VAGA

8942 PROFESSOR DE LÍNGUA FRANCESA 9111 FIINANCEIRO 9160 ASSISTENTE DE M ARKETING

8948 ATENDIM ENTO / ORÇAM ENTOS 9113 ANALISTA DE REDES SOCIA IS 9161 TÉCNICO EM QUÍM ICA

8990 JOVEM APRENDIZ - QUALIDADE 9114 APOIO PEDAGÓGICO 9163 ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA

8999 DESENHISTA 9115 AUXILIAR DEPTO PESSOAL 9165 AUXILIAR PROC. DE LABORATÓRIO

9001 ALM OXARIFE 9116 ESTAGIÁRIO LOGÍSTICA 9166 ESTÁGIO ADM INISTRATIVO E FINANÇAS

9007 ESTAGIARIO 9117 PROGRAM ADOR VB E ASP.NET 9167 ASSISTENTE CONTÁBIL FISCAL

9015 ESTÁGIO EM VENDAS E M ARKETING DE RELAC. 9118 ESTÁGIO EM BACKOFFICE COBRANÇA 9168 ESTÁGIO EM COM ERCIAL

9016 ASSISTENTE DE LOGÍSTICA 9119 ESTAGIO 9169 ESTÁGIO EM CONTROLADORIA

9022 AUXILIAR ADM INISTRATIVO 9120 ASSISTENTE ADM INISTRATIVO DE PESSOAL 9170 GERENTE DE VENDAS

9023 CONSULTOR COM ERCIAL 9121 ANALISTA DE SISTEM AS 9171 AUXILIAR DE LABORATÓRIO DE INFORM ÁTICA

9037 ANALISTA DE LABORATÓRIO 9122 ORÇAM ENTISTA COM PRADOR 9172 ANALISTA FINANCEIRO SR

9041 OFICIAL DE M ANUTENÇÃO I 9123 ASSISTENTE DE QUALIDADE 9173 ESTÁGIO ALM OXARIFADO

9045 ESTAGIÁRIO EM RH 9124 PROGRAM ADOR 9175 ESTÁGIO EM TURISM O

9047 ESTAGIÁRIO PARA ÁREA CONTÁBIL E FISCAL 9125 ESTAGIO CIENCIAS CONTABEIS 9176 ESTAGIÁRIO CONTÁBIL

9056 GERENTE DE LOJA 9126 ESTAGIO 9177 ESTAGIÁRIO FISCAL

9057 ANALISTA DE PÓS VENDAS 9127 ESTAGIÁRIO COM ERCIAL 9178 ESTÁGIO TÉCNICO EM QUÍM ICA

9065 ESTÁGIO EM M ARKETING DE RELACIONAM ENTO 9131 VENDAS DE PEÇAS AUTOM OTIVAS 9179 ESTAGIÁRIO BIOGÁS

9067 ESTÁGIO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 9134 ESTAGIARIO 9180 ANALISTA DE TREINAM ENTO E DESENVOLVIM ENTO

9069 ESTÁGIO EM ADM INISTRAÇÃO 9135 ANALISTA PROGRAM ADOR ASP.NET 9181 SUPERVISOR DE USINAGEM

9070 AGENTE DE ATENDIM ENTO AO CLIENTE 9136 ANALISTA CUSTO/ORÇAM ENTO 9182 COORDENADOR DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

9071 ESTÁGIO EM RECEPÇÃO E ATENDIM ENTO 9137 AUXILIAR ADM INISTRATIVO - ARM AZÉM 9183 ESTÁGIO EM SERVIÇO SOCIAL2

9074 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 9138 ESTAGIÁRIO DE COM ERCIO EXTERIOR 9184 ESTAGIÁRIO DE ARQUITETURA

9076 ASSISTENTE COM ERCIAL 9139 ESTAGIÁRIO DE ADM 9185 ESTAGIÁRIO EM TI

9077 ESTÁGIO COM PRAS/COM ERCIAL 9140 AUXILIAR ADM INISTRATIVO 9186 ENGENHARIA QUÍM ICA

9078 INSTRUTOR DE INFORM ÁTICA E HARDWARE 9141 ESTAGIÁRIO 9189 ESATÁGIO ADM

9079 ESTÁGIO EM CONTABILIDADE 9142 ANALISTA DE PROCESSOS DE ENGENHARIA 9191 ANALISTA/ASSISTENTE CONTABIL

9080 RECEPCIONISTA 9143 ESTÁGIO EM RH 9192 ANALISTA FISCAL

9081 ANALISTA DE RH 9144 TÉCNICO EM QUÍM ICA 9193 COM ERCIAL EXTERNO

9084 SUPERVISOR DE VENDAS 9145 ESTAGIÁRIO NA ÁREA DE INFORM ÁTICA 9194 ESTÁGIO ADM /RH

9085 ESTÁGIO SUPERIOR ADM INISTRATIVO - CONTROLADORIA 9146 ESTÁGIO TÉCNICO EM M ECÂNICA, M ECATRÔNICA OU ELETRÔNICA 9195 ASSISTENTE COM ERCIAL

9086 ESTÁGIO SUPERIOR QUALIDADE 9147 ESTAGIÁRIO 9196 AUXILIAR DE ESCRITA FISCAL

9089 VAGA DE ESTÁGIO - SENSORY 9148 ESTÁGIÁRIO ADM INISTRATIVO 9197 TÉCNICO DE LABORATÓRIO

9090 ASSISTENTE ADM INISTRATIVO DISTRIBUIÇÃO 9149 ASSISTENTE DE DEPARTAM ENTO PESSOAL 9198 AUXILIAR ADM INISTRATIVO

9092 AUXILIAR DE ESCRITA FISCAL 9150 ENGENHEIRO TRAINEE 9199 SUPORTE DE TI

9094 OPERADOR I OPERADOR DE PROCESSOS QUÍM ICOS 9151 ESTAGIÁRIO DE TI 9200 INSPETOR DE QUALIDADE

9095 ANALISTA DE PLANEJAM ENTO DE TRANSPORTES III 9154 PARA TRABALHAR NA M ELHOR DROGARIA DE BAIRRO DO BRASIL 9201 DESIGNER DE CRIAÇÃO

9096 M ARKETING DIGITAL 9155 ESTAGIÁRIO 9202 ESTÁGIO EM ENGENHARIA CIVIL

9098 ASSISTENTE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 9156 TÉCNICO EM QUINICA 9203 COM ERCIAL - NOVOS NEGÓCIOS

9101 ESTÁGIO TÉCNICO QUÍM ICO 9157 ESTAGIÁRIO - FREE LANCER 9204 CONSULTOR COM ERCIAL

9107 PROM OTOR DE VENDAS PLENO 9158 QUÍM ICA 9159 VENDEDOR TÉCNICO

9109 OPERADOR DE UTILIDADES
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Empregos



ALGUMAS PROFISSÕES REMAM
CONTRA A CRISE, E ISSO
A C O N T E C E P O R Q U E E M

MOMENTOS NOS QUAIS EXISTE UMA
Q U E D A D E P R O D U Ç Ã O E
PARTICIPAÇÃO DO MERCADO, É POR
MEIO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DE
DETERMINADOS PROFISSIONAIS QUE
O JOGO PODE VIRAR. Uma das áreas

responsáveis por fazer a economia se

movimentar e abrir espaço para o

crescimento e fortalecimento das

corporações é a de marketing.
Porém, nesse mercado globalizado, em que

as empresas precisam aparecer e mostrar

resultados positivos e de forma cada vez

mais rápida, o profissional pós-graduado

pode agregar diferenciais relevantes para o

seu ambiente de trabalho e trazer

contribuições que podem colaborar para o

sucesso das suas atividades. Muitas

empresas ainda contam com um profissional

generalista cuidando dessa importante área,

c o m a n d a d a p o r e n g e n h e i r o s ,

administradores de empresas, profissionais

de TI, que obtêm informações importantes e

aprimoram habilidades necessárias ao bom

desempenho de suas funções em um curso

de pós-graduação em marketing.
Considerando esse contexto, o UniAnchieta

oferece em Jundiaí o curso de Pós-

graduação MBA em Gestão de Marketing,

que visa estimular as melhores práticas da

Especialização
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profissionais especializados
se destacam no mercado

As possibilidades de trabalho para esse profissional são muito
abrangentes, e a pós-graduação na área pode garantir o ingresso

no mercado e o sucesso na carreira.

profissão e a troca de experiências numa perspectiva inovadora. Os alunos em geral possuem

experiência profissional na área e, como são potenciais líderes de empresas, trazem uma bagagem

importante para as discussões propostas nas aulas. O corpo docente é formado por doutores e mestres

que também atuam no desempenho estratégico de empresas de segmentos diversos. Todo esse

ambiente proporciona oportunidades para o network, o que facilita a inserção no mercado de trabalho.

As aulas são enriquecidas com resolução de exercícios, estudos de casos, elaboração de projetos e o uso

de simuladores das decisões empresariais.
A instituição está com as matrículas abertas para os cursos de especialização e MBA, com início das aulas

em março. Para obter mais informações sobre todos os cursos oferecidos pelo UniAnchieta em Jundiaí,

basta acessar o site www.anchieta.br ou entrar em contato pelo telefone 0800 772 8445.



PÓS-GRADUAÇÃOPÓS-GRADUAÇÃO

UNIANCHIETA

Business Intelligence com Big Data

Especialização em Língua Inglesa

Direito do Trabalho

MBA em Gestão de Negócios

Enfermagem em Oncologia

e muitos mais.

Conheça as mais de
de cursos20 opções

faça sua

ANCHIETA.BR
matrícula

Ensino alinhado com os desafios profissionais

CORPO DOCENTE QUALIFICADO


