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Financiado pelo Ministério Federal da Educação e Pesquisa da Alemanha (BMBF) em cooperação
com a Confederação Alemã das Câmaras de Comércio e Indústria (DIHK), o projeto ProRecognition
oferece gratuitamente orientações sobre validação de diplomas de profissionais estrangeiros que
tenham interesse em trabalhar na Alemanha. E algumas das profissões mais procuradas são do
setor técnico, como mecânica, mecatrônica, entre outras áreas. É fundamental ter ao menos
conhecimento básico do idioma alemão, mas a AHK Brasil indica algumas escolas para os
interessados começarem a se preparar. Saiba mais.

Como parte das atividades referentes ao Outubro Rosa, no

dia 20 de outubro de 2020 foi realizado o  CRT-SP Talks:

Vamos Falar sobre a Saúde da Mulher, transmitido pelo

YouTube. O evento teve uma série de palestras ministradas

voluntariamente por profissionais da área de saúde,

informando, orientando e compartilhando informações

importantes sobre os cuidados com a saúde da mulher, 

 essenciais para conhecimento de toda a sociedade e não

apenas do universo feminino. Saiba mais.

CRT-SP Talks: Vamos Falar sobre a Saúde da Mulher

Técnico Industrial em Foco
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Você quer trabalhar na Alemanha?

Aperfeiçoamento Profissional

Técnico Industrial:

/crtsp.gov.br /crt.sp /crt-sp/crt-sp

Acompanhe mais um evento online realizado pelo CRT-SP,
com temas voltados ao cuidado com a saúde da mulher

https://www.facebook.com/crtsp.gov.br/
https://www.instagram.com/crt.sp/
https://www.linkedin.com/company/crt-sp/
https://www.youtube.com/channel/UCZGUb78PH_u-GzvMi91v2mw
https://www.crtsp.gov.br/wp-content/uploads/2020/10/OUTUBRO_2020_TECNICO-INDUSTRIAL-VOCE-QUER-TRABALHAR-NA-ALEMANHA_Escolas.pdf
https://www.crtsp.gov.br/wp-content/uploads/2020/10/OUTUBRO_2020_TECNICO-INDUSTRIAL-VOCE-QUER-TRABALHAR-NA-ALEMANHA_Arquivo.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=v2RiFyN4wJw&t=1s
https://www.crtsp.gov.br/crt-sp-talks-vamos-falar-sobre-a-saude-da-mulher-2/
https://www.facebook.com/crtsp.gov.br/
https://www.instagram.com/crt.sp/
https://www.linkedin.com/company/crt-sp/
https://www.youtube.com/channel/UCZGUb78PH_u-GzvMi91v2mw
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3º Hackathon Acadêmico do CPS: “Responsabilidade Social”

Habilidades do Futuro

Legislação Profissional

No dia 16 de outubro de 2020 a assessora de marketing e inovação do CRT-
SP, Fabiana Herculano Moraes, participou como mentora de uma das nove
equipes finalistas do 3º Hackathon Acadêmico, realizado pelo Centro Paula
Souza (CPS). Com o tema “Responsabilidade Social”, o evento visa incentivar
os alunos a criarem ações voltadas ao desenvolvimento sustentável com foco
nos objetivos traçados pela Organização das Nações Unidas (ONU) na Agenda
2030, que traz em seu escopo: erradicar a pobreza em todas as formas e
lugares do planeta; acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar,
melhorar a nutrição, e promover a agricultura sustentável; assegurar uma vida
saudável e promover o bem-estar para todos; e garantir disponibilidade e
manejo sustentável da água e saneamento. Saiba mais.

O CRT-SP organizou um grupo para discutir todos os aspectos inerentes
à Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) –, que
visa zelar pela privacidade, segurança e transparência das informações
dos cidadãos. Em relação à Lei nº 12.527/2011 – Lei de Acesso à
Informação (LAI) – o Portal da Transparência já disponibiliza
informações e documentos pertinentes ao conselho à sociedade. O
CRT-SP também está trabalhando para cumprir o rito da Lei nº
13.460/2017, nos termos da Resolução CFT nº 117/2020, que “regula a
participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços
públicos”.

Proteção de dados e transparência
na divulgação de informações e documentos

No mês de outubro de 2020 o Sistema CFT/CRT
baixou mais quatro resoluções, esclarecendo e
normatizando as atribuições dos técnicos, conforme
prevê a Lei nº 13.639/2018 e o Decreto nº
90.922/1985. Modalidades beneficiadas: Técnicos
em Estradas, Técnicos em Meio Ambiente, Técnicos
em Eletrônica e Técnicos em Edificações, cuja norma
existente foi alterada pela Resolução CFT nº108/2020.
Saiba mais.

Técnico em Eletrotécnica formado pela ETEC Rubens de Faria e Souza de Sorocaba,
Marcos Soares tem 42 anos e trabalha no setor técnico desde 1998. Começou com uma
pequena loja de materiais elétricos, passando por indústrias até que em 2010 iniciou sua
jornada como empreendedor montando uma empresa voltada para desenhos
mecânicos, desenvolvimento de equipamentos e sistemas de automação e projetos
elétricos. Atualmente, a AISA Soluções Industriais não para de inovar e segue forte no
desenvolvimento de sistemas IOT – a “internet das coisas” – voltados à Indústria 4.0.
“Quero salientar que também sou tecnólogo formado pela FATEC Sorocaba e perdi
diversas oportunidades, porque o antigo sistema boicotava profissionais que não fossem
bacharelados. Desde a criação do Sistema CFT/CRT tem sido nítido o crescimento do
nosso trabalho, garantindo respaldo legal para atuarmos tecnicamente em capacidade
máxima”, atesta, acrescentando que todos são beneficiados com o conselho: o
profissional tem tranquilidade jurídica, o cliente tem tranquilidade técnica, o estado gera
riqueza e o pais ganha com desenvolvimento tecnológico.

Marcos Soares: “Desde a criação do Sistema CFT/CRT
tem sido nítido o crescimento do nosso trabalho”

Minha  História

Marcos Soares
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https://www.facebook.com/crtsp.gov.br/
https://www.instagram.com/crt.sp/
https://www.linkedin.com/company/crt-sp/
https://www.crtsp.gov.br/
https://www.youtube.com/c/CRTSP
https://www.facebook.com/crtsp.gov.br/
https://www.instagram.com/crt.sp/
https://www.linkedin.com/company/crt-sp/
https://www.youtube.com/c/CRTSP
https://www.crtsp.gov.br/3o-hackathon-academico-do-cps-responsabilidade-social/
https://crt-sp.implanta.net.br/portaltransparencia/#publico/inicio
https://www.crtsp.gov.br/outubro-mais-quatro-resolucoes/

