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Técnico Industrial em Foco

COVID-19
Técnicos em Eletrotécnica: deles dependem a
geração, transmissão e distribuição de energia
elétrica

oãçagluviD :sotoF

Em tempos de necessidade de isolamento social
decorrentes da pandemia de coronavírus (COVID-19),
outros profissionais também executam serviços essenciais;
entre eles, os Técnicos em Eletrotécnica. Seus serviços
ganham ainda mais evidência considerando que hospitais,
meios de comunicação e empresas necessitam de energia
elétrica; e, naturalmente, milhões de pessoas dependem
da funcionalidade dos equipamentos durante o regime de
teletrabalho. Saiba mais.

Aperfeiçoamento Profissional

EaD: Técnico em Eletroeletrônica
Oportunidade de fazer um curso técnico sem a necessidade de sair de casa
Manter a mente ocupada com atividades produtivas é sempre importante, principalmente em período
de isolamento social. Diante disso, a Escola SENAI Jorge Mahfuz está disponibilizando o curso técnico
em eletroeletrônica na modalidade Ensino à Distância (EaD), que não necessita que alunos e
professores estejam fisicamente no mesmo ambiente. Para fazer a inscrição, os interessados devem ter
concluído ou estarem cursando o 2º ano do ensino médio.
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Legislação Profissional
Você sabia que 10 modalidades técnicas
industriais habilitam profissionais registrados
no CRT-SP para a elaboração e execução de
Projetos de Prevenção e Combate a
Incêndio perante o Corpo de Bombeiros?
Veja se sua modalidade o habilita.

Habilidades do Futuro

Fiscalização para Você
Orientar antes de fiscalizar

O CRT-SP adota uma diretriz de fiscalização orientativa,
esclarecendo para os técnicos e empresas suas
responsabilidades legais. Essa fiscalização compreende
envio de ofícios, visitas e verificação de denúncias.
As orientações devem ser vistas como oportunidades
de melhoria na prestação de serviços à sociedade, por
técnicos cientes e profissionalmente comprometidos.
Minha História

Comportamento e capacidade de
relacionamento são tão importantes quanto
sua capacidade técnica

Já ouviu que as pessoas são contratadas pelas
habilidades técnicas e demitidas pelas
comportamentais? Sabia que a ONU listou as
10 principais habilidades do profissional do
futuro? Confira se você as possui.

Inspire-se na história da Técnica em
Alimentos Glaucer Roda Ostroski

Durante 25 anos atuei em posições administrativas como profissional formada
em ciências contábeis. Próxima de completar 50 anos, assumi o desafio de
buscar conhecimento em uma área totalmente diferente – alimentação!
Conheci a grade do curso técnico em alimentos do SENAI, e era exatamente o
que eu estava buscando! Conclui o curso, registrei-me no CRT-SP e continuo
aprofundando meus conhecimentos.
Hoje, como Técnica Industrial e com minha bagagem profissional de anos,
empreendo meu próprio negócio na área de alimentação. Inspiro-me em Cora
Coralina, que durante toda a vida sustentou sua família com a cozinha artesanal,
e que aos 74 anos ainda se tornou poetisa! Nunca é tarde para nos
reinventarmos!

Foto de Arquivo Pessoal | Glaucer
ainda estudante, na planta de
confeitaria fina do SENAI HORÁCIO
AUGUSTO DA SILVEIRA

Como emitir seu

esclarece

boleto de anuidade

Uma das principais dúvidas dos técnicos ao contatar o CRT-SP é
quanto à emissão de boleto para pagamento de anuidade. O
processo é muito simples e pode ser realizado no ambiente de
serviços online do site www.crtsp.gov.br, com acesso através de
login e senha. Caso não tenha acesso, o profissional deverá solicitar
a senha pelo e-mail atendimento@crtsp.gov.br ou ligar para (11)
3580-1000. Se ainda tiver dúvidas, o CRT-SP elaborou um vídeo
tutorial explicando passo a passo o processo.
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