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Fatores relevantes de preocupação ambiental
Garantir o equilíbrio socioambiental diante de
suas atividades também é responsabilidade
dos técnicos
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O Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado em 5 de
junho e, no Brasil, o Decreto nº 86.028/1981 institui a
“Semana Nacional do Meio Ambiente”. Afinal, a
responsabilidade para com o ecossistema e o
desenvolvimento sustentável deve ser constante, e esses
cuidados também se aplicam aos técnicos – eletrotécnica,
eletrônica, telecomunicações e outras áreas – de maneira a
garantir o equilíbrio socioambiental, como destaca o artigo
“Fatores Relevantes de Preocupação Ambiental”. Saiba mais.
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Aperfeiçoamento Profissional

Capacitação durante a quarentena:
CPS disponibiliza cursos online gratuitos
Durante a quarentena, muitas pessoas têm aproveitado o tempo em casa para se qualificar. Nesse
cenário, os interessados dispõem de diversas opções de cursos online gratuitos, oferecidos por
renomadas instituições de ensino, como o Centro Paula Souza (CPS), que disponibiliza cursos livres
como AutoCad, Design & Photoshop, entre outros.
Qualquer interessado pode se inscrever, bastando se cadastrar no site. Vale lembrar que esses cursos
são importantes para melhorar o currículo e ampliar as oportunidades no mercado de trabalho.
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Legislação Profissional
Você sabia que os Técnicos em Mecânica têm suas
atribuições normatizadas pela Resolução CFT nº
101/2020? É mais uma conquista do Sistema
CFT/CRT para valorizar os profissionais e garantir
prestação de serviços com responsabilidade
técnica e segurança à sociedade. Acompanhe
todas as atribuições normatizadas.

Fiscalização para Você
Processo seletivo prevê contratação de fiscais

Devido à pandemia de coronavírus (COVID-19), o
Instituto Quadrix prorrogou para 13 de julho de 2020 o
prazo de inscrição do processo seletivo para vagas em
cargos de nível médio, técnico e superior, incluindo a
formação de cadastro de reserva do quadro de pessoal.
O processo também prevê a contratação de fiscais,
técnicos com registro válido no CRT-SP.

O que esperar do mercado de trabalho
pós-COVID?

Organizações e profissionais de todos os
setores da economia estão passando por
mudanças significativas. Com a aceleração
de processos de inovação, o mercado exigirá
um profissional preparado para lidar com um
mundo extremamente tecnológico.

Carmosinda Santos: ela enfrentou preconceitos
para conquistar respeito e espaço como técnica

Sou de uma família de pai militar e mãe funcionária pública. Já fui feirante, ajudante de
pedreiro e, aos 19 anos, desisti da faculdade e me interessei por refrigeração quando
tive acesso a uma câmara climática, que havia na oficina da Automação Analítica,
empresa onde eu trabalhava. Fiz o curso técnico de refrigeração e climatização no
SENAI Ipiranga, e fui a única mulher a entrar para o programa de trainee da Mideia
Carrier, lutando para me impor e conquistar meu espaço e respeito. No trabalho de
campo me apelidaram de Carrier clean, porque eu também limpava os equipamentos.
Apesar das dificuldades e preconceitos, fiquei sete anos na Mideia Carrier.
Com propostas melhores de salários, passei pela antiga Emerson Liebert, hoje Vertiv, e
atualmente estou na Equinix, sendo tratada com respeito por minha competência. A
gente não escolhe o que quer fazer, mas é escolhido! Lembre-se que impossível só é
impossível até que alguém vá lá e faça!
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Minha História

Habilidades do Futuro

Carmosinda Santos

Como emitir sua

esclarece

Certidão de Acervo Técnico

A CAT é um documento fundamental para compor todo o
registro das atividades profissionais executadas ao longo de
sua carreira. Para emiti-la, dois documentos são fundamentais:
O TRT, emitido em seu ambiente profissional no site
www.crtsp.gov.br; e o Atestado de Capacidade Técnica,
emitido pelo contratante.
Confira matéria especial sobre como emitir sua CAT em
4 passos.
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