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Técnico Industrial em Foco

Um "condomínio" de possibilidades
Inúmeras atividades que podem ser realizadas
por técnicos devidamente habilitados em
condomínios residenciais e comerciais
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Técnicos de várias modalidades estão devidamente
habilitados, em conformidade com a legislação e as
resoluções baixadas pelo Sistema CFT/CRT, para prestar
serviços em condomínios residenciais e comerciais, que
constantemente necessitam de mão de obra qualificada para
dar conta do grande contingente de moradores, usuários e
visitantes. Os Técnicos em Eletrotécnica, por exemplo,
podem realizar instalações elétricas com demanda de
energia até 800 KVA, sem limite de tensão. Saiba mais.

Aperfeiçoamento Profissional

Cursos de Empreendedorismo
SEBRAE oferece cursos online gratuitos para empreendedores
Para você que é Técnico Industrial e pretende abrir ou já possui seu próprio negócio, confira os cursos
online gratuitos oferecidos pelo SEBRAE como Aprender a Empreender e Iniciando um Pequeno
Grande Negócio. Conheça as características que um empreendedor deve ter e aprenda os conceitos
básicos sobre empreendedorismo, marketing e finanças. Todos os cursos possuem certificado digital
com verificação de autenticidade, totalmente gratuito. Saiba mais.
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Legislação Profissional
Você sabia que os Técnicos em Mineração e os
Técnicos em Geologia têm suas atribuições
normatizadas, respectivamente, pela CFT nº
104/2020 e Resolução CFT nº 102/2020? Afinal, no
solo ou subsolo, a mineração e geologia
constituem áreas imprescindíveis para a evolução da
vida moderna e abrem muitas possibilidades de
trabalho para os técnicos. Saiba mais.

Habilidades do Futuro

Oportunidades para Você
Linha de crédito especial para profissionais liberais
Em decorrência da crise econômica causada pela
pandemia que afeta principalmente os trabalhadores sem
salários fixos, o governo federal sancionou a Lei nº
14.045/2020 criando uma linha de crédito especial para os
profissionais liberais, beneficiando os técnicos e demais
classes na aquisição de empréstimos até R$ 100 mil, com
juros de 5% ao ano mais taxa SELIC. O valor poderá ser pago
em até 36 meses, com oito meses de carência. Saiba mais.

Lucas Ferreira Coelho: prêmio em projeto de
design graças ao curso técnico

Técnico em Design de Interiores, Lucas Ferreira Coelho tem só 21 anos, mas já vem
trilhando um promissor futuro profissional. Em 2017 ele foi o vencedor do 21º
Concurso Estudos de Banheiro, promovido pela empresa Deca, expondo seu projeto
na CASACOR, maior evento de decoração da América Latina. Ao cursar a ETEC Carlos
de Campos, ele encontrou professores que acreditaram em seu potencial e o
orientaram na montagem do projeto; por isso, atribuiu o prêmio à formação técnica,
que veio como um divisor de águas em sua vida, propiciando que participasse do
concurso, estabelecesse contatos profissionais na área e, posteriormente, trabalhasse
com uma das integrantes da comissão avaliadora. Lucas cursa arquitetura e trabalha
num escritório de decoração de ambientes internos, e avalia – quase em tom poético –
que o design de interiores transcende as barreiras do trabalho para influenciar
comportamentos por meio de sentimentos e emoções; afinal, trabalhar com espaços
internos possibilita mudar a percepção que se tem anteriormente desses lugares.

esclarece

Lucas Ferreira Coelho

Por dentro da

responsabilidade técnica

Você sabia que o profissional registrado no CRT-SP pode ser
responsável técnico por até duas empresas?
Para isso, ele deve respeitar a carga horária permitida e modalidade de
seu cargo e função. Essa é mais uma das inúmeras conquistas que
ampliam as oportunidades profissionais para os Técnicos Industriais.
Conheça a Resolução CFT nº 053/2019, que trata de registro de
empresa e responsabilidade técnica.

|

laosseP oviuqrA :otoF

Minha História

Você é um profissional antifrágil?
O conceito de antifrágil vai além da resiliência,
é a capacidade de crescer e melhorar mesmo
em situações imprevisíveis. Por isso, o
profissional antifrágil cria a consciência da
existência de fatores externos e inesperados,
encontrando nessas situações – como na
pandemia vivida atualmente – oportunidades
de crescimento. Saiba mais.
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