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AERONÁUTICA. Estão abertas as inscrições 
para o Exame de Admissão ao Curso de Adaptação
de Médicos da Aeronáutica do ano de 2018 
(EA CAMAR 2018). São 56 vagas distribuídas em 
diversas especialidades. Para participar, os
candidatos não podem completar 36 anos de idade
até o dia 31 de dezembro de 2018. As inscrições
poderão ser realizadas até 3 de julho. A taxa de
participação tem o valor de R$ 130. Após a conclusão
do curso, o aluno será nomeado Primeiro-Tenente
do Quadro de Oficiais Médicos da Aeronáutica.
O soldo para esse cargo será de R$ 7.796 em 2018. 
O processo seletivo será composto de provas escritas
(língua portuguesa e conhecimentos especializados),
inspeção de saúde, exame de aptidão psicológica,
teste de avaliação do condicionamento físico e
validação documental. As provas escritas serão
realizadas no dia 3 de setembro.
Inscrições: www2.fab.mil.br/ciaar

CREMERJ. O Conselho Regional de Medicina do
Estado do Rio de Janeiro inscreve até 30 de junho
para o concurso público do órgão que tem a
finalidade de preencher 12 vagas e formar cadastro
de reserva em cargos de ensino médio, técnico e
superior, para lotação nos municípios de Rio de
Janeiro, Cabo Frio, Macaé, Campos dos Goytacazes,
Itaperuna, Nova Friburgo, Petrópolis, Três Rios,
Teresópolis, Angra dos Reis, Resende, Barra Mansa,
Volta Redonda, Barra do Piraí, Valença e Vassouras.
Inscrições: www.igdrh.org.br

MARINHA. São editais de dois concursos para nível
superior. No total, são 18 vagas, sendo 14 para o
Quadro complementar do Corpo da Armada e do
Corpo de Fuzileiros Navais (QC-CA/FN) e quatro
para o Quadro de Capelães Navais (CapNav). A taxa 
é de R$ 100 para o QC-CA/FN e R$ 110 para Capelão
Naval. O prazo de inscrição é de 23 de maio a 26 de
junho para o primeiro e 22 de maio a 19 de junho
para o segundo concurso. Após o Curso de Formação
de Oficiais (CFO) no Centro de Instrução Almirante
Wandenkolk (CIAW) durante 39 semanas, os
aprovados ocuparão o posto de Segundo-Tenente
(QC-CA/FN), com rendimentos iniciais de R$ 9.500,
e Primeiro-Tenente (CapNav), com vencimentos 
de R$ 10.500. Podem concorrer ao Quadro
Complementar do Corpo da Armada e do Corpo 
de Fuzileiros Navais candidatos do sexo masculino,
graduados em Educação Física, Engenharia (diversas
especialidades) ou Ciências Náuticas e com menos
de 29 anos de idade no dia 1º de janeiro de 2018.
Inscrições: marinha.mil.br/ensino

PEDRO II. O colégio abriu as inscrições de um
concurso público para 50 vagas em cargos de níveis
médio, técnico e superior. Os vencimentos vão de
R$ 1.945 a R$ 4.180. Há seis chances de nível médio
completo, no cargo de assistente de alunos. Para
quem tem nível médio/técnico, as chances são
para Assistente em Administração, Técnico em
Laboratório (Biologia/Física/Química), Técnico em
Tecnologia da Informação e Técnico em Nutrição e
Dietética. No nível superior, os cargos são: Analista
de Tecnologia da Informação, Assistente Social,
Contador, Engenheiro Área/Elétrica, Estatístico,
Médico/Psiquiatra, Nutricionista, Psicólogo e
Técnico em Assuntos Educacionais. As inscrições
podem ser realizadas até o dia 29 de junho. 
Inscrições: www.cp2.g12.br

EXÉRCITO. O Exército divulgou três editais de
concursos públicos para um total de 1.100 vagas
para os cursos de formação de sargentos nas 
áreas de saúde, música e áreas combatentes, 
de logística-técnica e aviação. As inscrições 
devem ser feitas até amanhã.
Inscrições: www.esa.enisno.eb.br.

PETROBRAS DISTRIBUIDORA. A empresa abriu as
inscrições para o seu programa de estágio para
estudantes de níveis médio/técnico e superior. 
As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de junho.
Inscrições: www.br.com.br/estagios

ITAÚ UNIBANCO. O banco está com inscrições
abertas para o Programa de Estágio Rede de
Agências. As oportunidades são para estudantes
universitários que estejam cursando a partir do
3º semestre em Administração, Economia, Ciências
Contábeis, Marketing, Publicidade e Propaganda,
Relações Públicas e Comunicação.
Inscrições: itau.com.br/carreira/programas/

CIEE. O Centro de Integração Empresa Escola
oferece 1208 vagas de estágio esta semana. São 630
vagas para ensino superior e 578 para ensino médio.
No Rio, há chances para áreas como: Administração
(92), Ciências Contábeis (23), Engenharias (27)
e Informática (25). 
Inscrições: ciee.org.br

MUDES. Nesta semana, a Fundação Mudes oferece
184 oportunidades em diversas áreas. Os segmentos
com maior número de vagas são Administração (18),
Ciências Contábeis (14) e Direito (6). Há ainda vagas
para Ensino Médio (30), Técnico em Administração
(17) e Técnico em Contabilidade (13).
Inscrições: mudes.org.br
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AS MELHORES CHANCES

T ida como referência na
absorção de pessoas
com deficiência no qua-

dro de funcionários, a Serasa
Experian está finalizando o ter-
ceiro de três novos prédios em
São Carlos (SP), cujos investi-
mentos em acessibilidade so-
mam cerca de R$ 180 mil.

— Temos elevador adaptado
até para chegar à academia —
destaca a gerente de sustentabili-
dade corporativa, Andréa Regina.

As adequações incluem role-
tas especiais para usuários de
cadeiras de rodas e interrupto-
res de luz, relógios de ponto,
alarmes e bebedouros ao alcan-
ce de cadeirantes e pessoas com
nanismo. Segundo Regina, tam-
bém há um investimento cons-
tante em tecnologias assistivas.
As pessoas com deficiência vi-
sual, por exemplo, têm software
leitor de tela instalado nos com-
putadores e impressora em
braille e alto relevo.

— Essa cultura começou a ser
estabelecida dentro da empresa
há muitos, com um profissional
que, infelizmente, já morreu.
Era o João Ribas, que atuava co-
mo coordenador de diversida-
de. Ele tinha deficiência física e
era professor universitário. En-
tão, trouxe todo o seu conheci-
mento para a companhia, di-
fundindo essa cultura, que foi
abraçada pela diretoria — re-

lembra Andréa. — Hoje não tra-
balhamos para cumprir cota.
Em São Carlos, por exemplo, as
pessoas com deficiência já são
mais de 6% do quadro.

OPORTUNIDADE E SUCESSO
Analista de Processos de Com-
pras da Michelin, Maurício

Azevedo teve paralisia infantil
e está há dez anos na compa-
nhia. Ele conta que nunca dei-
xou de estudar e não teve difi-
culdade para chegar ao merca-
do de trabalho.

— Entrei em uma vaga no
serviço de atendimento às re-
vendas e há nove anos estou

no departamento de compras,
onde a minha carreira tem
evoluído — diz ele, reconhe-
cendo que o quadro geral ain-
da precisa melhorar muito. —
As empresas devem se preocu-
par não só com a contratação,
mas também com a qualifica-
ção das pessoas com deficiên-
cia. Esse é o engajamento ne-
cessário para a inclusão.

Ana Almeida tem nanismo e
há seis anos trabalha na con-
sultoria EY, onde começou
como assistente de RH e hoje
é analista. Com apoio da fa-
mília e acesso à boa forma-
ção, ela está no mercado de
trabalho desde que se for-
mou. Não foi difícil conquis-
tar uma vaga, mas, aos 28
anos, ela sabe que representa
um ponto fora da curva.

— Cursei 12 anos de inglês
e, além da faculdade, fiz uma
pós-graduação. Meu mérito
se deve a esta raiz — reflete
ela. — Ter todo este aparato,
inclusive, me proporcionou
ter uma boa estrutura psico-
lógica para enfrentar todos os
desafios. Isso mostra como é
importante que as pessoas
com deficiência tenham este
apoio, o que muitas vezes não
acontece. A educação ainda é
atrasada e não há muita ajuda
em termos de política. Isso
precisa mudar. l

Investimento proporciona
uma inclusão completa
Referência na contratação de pessoas com deficiência, 
Serasa investe R$ 180 mil para facilitar acesso aos escritórios
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Oportunidade. Empregado há dez anos, Azevedo prosperou na carreira


