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Semana do Técnico Industrial: “O Futuro é Agora”

Técnico Industrial em Foco
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Saber expor suas ideias de forma clara e assertiva é uma habilidade fundamental para profissionais
de qualquer segmento. Você tem dificuldades de falar em público ou sente necessidade de
aprimorar sua técnica? O portal Certificado Cursos Online oferece gratuitamente e totalmente
online, o curso de oratória com certificado opcional válido em todo o país. Destaques do conteúdo
programático do curso: potencial comunicativo; comunicação e marketing pessoal;
conhecimentos, habilidades e atitudes para falar em público; utilização da voz, leitura com
segurança e expressividade; gestos e identidade corporal; entre outros tópicos. Saiba mais.

Totalmente online e gratuito para você desenvolver as habilidades de falar em público

Aperfeiçoamento Profissional

Para comemorar o Dia do Técnico Industrial o CRT-SP realizou,
entre 21 e 25 de setembro, a Semana do Técnico Industrial: “O
Futuro é Agora”, evento online gratuito com uma série de
palestras e mesas de debate com assuntos voltados aos
profissionais técnicos e à sociedade, como atribuições
profissionais, novas tecnologias, inovação e
empreendedorismo, habilidades do futuro, inteligência
emocional, importância do registro profissional, igualdade e
diversidade, entre outros temas. O evento foi transmitido ao vivo
pelo YouTube e Facebook; e todas as palestras estão
disponíveis para download no site crtsp.gov.br.  Saiba mais.

Curso de Oratória
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Acompanhe tudo que aconteceu no evento do 

CRT-SP em comemoração ao Dia do Técnico Industrial
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Técnico em Edificações formado pela ETEC Adolpho Berezin de Mongaguá, Alberto José
Rodrigues tem 44 anos e começou a trabalhar com construção civil há mais de 20 anos,
sendo 10 como técnico, iniciando justamente quando residia no litoral paulista, mais
precisamente na Praia Grande. Empreendedor e bem-sucedido no ramo, ele é
proprietário da AJR Construções e Reformas, empresa sediada em São Paulo e
especializada em diversos tipos de serviços: fundação, formas, alvenaria de vedação e
estrutural, reboco, colocação de revestimentos cerâmicos e porcelanatos, pedras
naturais e artificiais, elétrica e hidráulica, gesso, pinturas, texturas, vidros, mármores e
granitos de produção própria na própria oficina da empresa. “Enfim, executamos todo
tipo de obra residencial, comercial e industrial para atender nossos clientes”, resume.
Feliz profissionalmente com a grande demanda de trabalho ele avalia que, pessoalmente
e corporativamente, a situação melhorou muito após a criação do Sistema CFT/CRT; em
especial, do CRT-SP, onde mantém registro válido para a o exercício da atividade em
conformidade com a legislação. Aliás, como deve ser.

O CRT-SP lançou um projeto inovador, que tende a gerar muitas
oportunidades de trabalho para os técnicos, através de uma plataforma
online que visa conectar o profissional registrado com empresas e a
sociedade para a realização de serviços de acordo com suas
atribuições. O Técnico que Faz permite que os técnicos cadastrem
gratuitamente seus currículos; que as empresas divulguem as vagas
disponíveis; e que as pessoas físicas encontrem, por região,
profissionais devidamente habilitados. Saiba mais.

Alberto José Rodrigues: técnico empreendedor e
empresário, especializado na área de construção civil

Você está pronto para a Indústria 4.0?

Habilidades do Futuro

Minha  História

Alberto José Rodrigues
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Legislação Profissional

Os Técnicos em Redes de Computadores também
têm suas atribuições esclarecidas e normatizadas pela
Resolução CFT nº 106/2020, observados os limites
inerentes à especialidade e formação. São muitas as
instituições de ensino que oferecem cursos técnicos
em redes de computadores, corroborando com a
necessidade de profissionais – como funcionários ou
prestadores de serviços – num mercado de trabalho
em constante ascensão. Saiba mais.

mais oportunidade para o profissional,
mais segurança para quem contrata

tecnicoquefaz.crtsp.gov.br

Inteligência Artificial, Big Data, IOT, Robótica... Novas tecnologias que vêm
transformando rapidamente  o mundo e construindo as bases da Indústria 4.0,
num conceito de fusão entre o  mundo digital, físico e biológico.  Tamanha
mudança  impacta diretamente  a forma de se relacionar com o mundo e
consequentemente as carreiras de profissionais técnicos, que precisam de
novas habilidades para se destacar nesse mundo VUCA – volatilidade,
incerteza, complexidade e ambiguidade. Estar atento ao desenvolvimento de
habilidades humanas  como resolução de problemas complexos, pensamento
crítico, criatividade, será crucial ao profissional do futuro, e que já é agora. 
O assunto Habilidades do Futuro foi tema de palestra gratuita na Semana do
Técnico Industrial. Se você perdeu, clique aqui e veja na íntegra.
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