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Técnico Industrial em Foco

Reformas em condomínio: o que você precisa saber

Presidente da ACRESCE apresenta dicas importantes e destaca a
dedicação dos profissionais técnicos em reformas de condomínios
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Presidente da Associação dos Condomínios Residenciais e
Comerciais (ACRESCE) apresenta dicas importantes sobre reformas
em condomínios, destacando a dedicação dos técnicos como
profissionais responsáveis por acompanhar e se responsabilizar
pela execução das obras, devidamente atestadas mediante a
emissão do Termo de Responsabilidade Técnica (TRT). Técnicos de
diversas modalidades estão devidamente habilitados para serviços
em condomínios residenciais e comerciais; por exemplo, nas áreas
de edificações e construção civil, eletrotécnica, refrigeração e
climatização, mecânica, eletromecânica, telecomunicações, design
de interiores, entre outras. Leia o artigo publicado no site da
associação.

Aperfeiçoamento Profissional

Cursos totalmente gratuitos à distância

Aproveite os cursos gratuitos disponibilizados pelo SENAC em diversas áreas
O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) oferece várias opções de cursos livres, online e
gratuitos em áreas como meio ambiente, gestão e negócios, tecnologia da informação, entre outras. É uma
ótima oportunidade para os profissionais técnicos adquirirem novos conhecimentos e se destacarem no
mercado de trabalho. Não há pré-requisitos específicos para as inscrições, a não ser um simples cadastramento
no site da entidade.
Os participantes receberão certificados com validade em todo território nacional, com exceção das opções de
cursos autoinstrucionais; ou seja, de aprendizado autônomo. Saiba mais.
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Legislação Profissional
A Resolução CGSIM nº 64/2020 do Ministério da Economia prevê a liberação de
alvará de construção bem como do habite-se – documento de autorização para uso e
ocupação da edificação – para atividades consideradas de baixo risco. A medida
deverá desburocratizar a construção civil e incentivar atividades como construção,
reforma, implantação de edificação, demolição, instalação, proteção contra incêndio,
entre outros serviços de natureza parecida. A resolução também cita e equipara o
TRT aos demais instrumentos legais similares de emissão obrigatória por outras
classes profissionais. Saiba mais.

Habilidades do Futuro
Manter-se atualizado e desenvolver novas habilidades é fundamental para
se diferenciar no mercado de trabalho
Diante de tamanha concorrência no mercado de trabalho, há necessidade dos profissionais se
diferenciarem. Como? Mantendo-se sempre atualizados em suas áreas de atuação, buscando
aperfeiçoamento contínuo e desenvolvendo novas habilidades. Há inúmeras formas de investir tempo
e esforço na carreira, como uma pós-graduação, um curso de idiomas ou qualquer especialização.
Outra alternativa são os conteúdos disponibilizados pela Plataforma de Cursos Livres Online Gratuitos,
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFSP) através do Curso Online Aberto e Massivo
– em inglês, Massive Open Online Course (MOOC). Algumas dicas: “7 Lições para a Produção de
Textos”, “Introdução à Criação de Sites”, “Empreendedorismo 1: Empreender com Propósito”.
Independentemente da data de realização dos cursos, os conteúdos permanecem disponíveis para
quem tem interesse em investir e se diferenciar no competitivo mercado de trabalho. Basta escolher a
opção desejada e efetuar o cadastro. Saiba mais.
Claudemir de Souza Buzato: professor e técnico
em constante evolução profissional

Claudemir de Souza Buzato é Técnico em Eletrotécnica formado pela ETEC Pedro Badran de São
Joaquim da Barra, sua cidade natal. A princípio, seu objetivo era simplesmente conhecer uma profissão,
mas ele tomou gosto pela área. Participou do processo seletivo numa empresa de siderurgia e, num
aprendizado constante, realizou vários cursos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI)
de Ribeirão Preto, como o de “Comandos Elétricos”; e trabalhou como eletricista industrial nível III até
2007, ano em que encerrava o curso superior de tecnologia em telecomunicações. Em seguida
ingressou numa empresa de fertilizantes e, em 2011, surgiu a oportunidade de lecionar na mesma
instituição onde iniciou seus estudos técnicos. Atualmente, é professor e coordenador dos cursos
técnicos em eletroeletrônica e eletrotécnica na ETEC Pedro Badran. Fez também pós-graduação em
automação em instrumentação de processos industriais e educação empreendedora; e já contribuiu
para a elaboração de cursos como petróleo e gás, instrumentação industrial, entre outros.
Responsável técnico de uma empresa de energia renovável – voltada, inclusive, a sistemas fotovoltaicos,
área que também adquiriu conhecimentos através de cursos –, Claudemir de Souza Buzato se mostra
satisfeito pela oportunidade de se aproximar do CRT-SP e contribuir para a expansão e visibilidade dos
Técnicos em Eletrotécnica. “A capacitação técnica é muito importante para o profissional técnico da
elétrica, e foi por causa dessas diversas capacitações que alcancei meus objetivos e cresci
profissionalmente”, declara o professor e profissional.

esclarece
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Minha História

Claudemir de Souza Buzato
Técnico em Eletrotécnica

Técnico Industrial

Esclareça dúvidas e resolva demandas
profissionais diretamente no site do CRT-SP

O CRT-SP disponibiliza uma série de perguntas e respostas, com o objetivo de esclarecer
e orientar os técnicos quanto às dúvidas mais recorrentes e como solucioná-las; muitas,
inclusive, sem a necessidade de entrar em contato com o conselho. Acesse.
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Técnico que Faz: plataforma online geradora de oportunidades

Cadastre gratuitamente seu currículo para oferecer serviços como profissional técnico.
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