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Promoção válida de 29/11/2019 a 1º/12/2019 para clientes portadores de cartões Visa cadastrados na promoção que acumularem R$600,00 em compras nas lojas físicas do 
Shopping Center Norte participantes. Limitado a 1 cashback por cartão cadastrado com limite de 5.540 cashbacks distribuídos. A promoção encerra-se automaticamente 
ao término do estoque ou na data-limite de 1º/12/2019, o que ocorrer primeiro. Cadastre-se, consulte o regulamento e as lojas físicas localizadas no Shopping Center Norte 
participantes da promoção em visa.com/centernorte.

Vagas temporárias: cinco dicas para 
conquistar um emprego no final do ano

A economia brasileira dá 
francos sinais de recuperação. 
Economistas elevaram a previ-
são de alta do Produto Interno 
Bruto (PIB) de 2020 para 2,08% 
- se confirmado, este será o me-
lhor desempenho desde 2013, 
quando o indicador avançou 3%. 

Para os 12,6 milhões de de-
sempregados do país, a Confe-
deração Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC) traz números animadores 
para este fim de ano: no período, 
aproximadamente 91 mil vagas 
temporárias serão disponibiliza-
das no comércio em todo o ter-
ritório nacional, o maior índice 
desde 2014. Os segmentos mais 
promissores são os de vestuário 
e de hiper e supermercados.

O contrato temporário pode 
durar até 180 dias e assegura di-
reitos ao trabalhador, como o va-
le-refeição, vale-transporte e 
atendimento médico e ambula-
torial. Além disso, os candida-
tos também têm outro benefício: 
a chance de efetivação. De acor-
do com a Federação das Câmaras 
de Dirigentes Lojistas (FCDL) de 
São Paulo, este desejo é recíproco, 
em quatro a cada 10 empresários. 
Como o atual cenário econômico 
está favorável, a possibilidade de 
contratação pode se replicar em 
outros estados brasileiros.

Para conquistar um espaço 
no mercado de trabalho, o bom 
desempenho deve estar presen-
te, desde a etapa de recrutamen-
to e seleção. Demonstrar inte-
resse e aptidão é uma boa forma 
de começar, mas ainda não resu-
me tudo o que é necessário para 
se obter uma vaga. A gestora de 
Educação do Centro Brasileiro de 
Cursos (Cebrac), Flávia Teixeira, 
lista cinco dicas para você con-
quistar um emprego temporário 
- e talvez permanente, por que 
não? - nesse final de ano.

1) Faça um currículo atrativo 
O currículo é a primei-

ra impressão que um recruta-
dor terá sobre a sua imagem. 
Mantenha as suas informações 
bem organizadas.

Para se diferenciar em um 
mercado competitivo é impres-
cindível investir em qualifica-
ção profissional e isso vale para 
o resto da vida, afinal, educa-
ção e conhecimento são bens 

adquiridos continuamente, inde-
pendentemente da idade de cada 
um. Então, o candidato capaci-
tado sairá na frente, habilida-
des como fluência em outro idio-
ma, domínio nas tecnologias de 
informática, são competências 
atraentes. Se você não possui 
nenhum certificado, pode ficar 
tranquilo! Uma dica é procurar a 
unidade mais próxima do Cebrac 
e verificar as opções de qualifica-
ções disponíveis. Algumas, inclu-
sive são rápidas e gratuitas!

Por último, informe as suas 
três últimas experiências profis-
sionais, da recente a mais antiga. 
Caso você ainda não tenha, crie 
um tópico com suas habilidades 
(proatividade, fácil aprendizado 
e boa comunicação) e mencione 
no objetivo o grande interesse em 
entrar no mercado de trabalho.

2) Procure vagas no lugar 
certo 

Antes de se candidatar, ana-
lise se o seu perfil é compatível 
com a empresa e a função que 
será desempenhada. No deses-
pero, as pessoas acabam dispa-
rando currículos para oportu-
nidades que não se encaixam. 
Resultado? Retornos negativos 
ou experiências desastrosas.

As vagas temporárias não 
exigem requisitos pomposos do 
candidato. A liberdade para des-
cobrir novas áreas e se desenvol-
ver, profissionalmente é muito 
maior. Avalie suas características 
e analise em quais funções você 
gostaria de trabalhar. Aproveite 
o momento de aprendizado!

Se você ainda não sabe por 
onde começar, o Cebrac tem 

uma agência de emprego online, 
que disponibiliza oportunidades 
em todo o Brasil. Acesse: cebrac 
empregos.com.br

3) Destaque-se no processo 
seletivo

Agora que você já conquis-
tou o recrutador com o seu cur-
rículo, está na hora de mostrar o 
seu potencial. Ao falar sobre suas 
vivências e características profis-
sionais, seja transparente. A fir-
meza e a sinceridade cativam e 
possibilitam construir uma rela-
ção de confiança.

A disposição em vestir a ca-
misa da empresa e perguntar 
sobre a vaga e o ambiente de 
trabalho reforçam o seu interes-
se em fazer parte daquele time. 
Esteja preparado para falar so-
bre você, seu planejamento para 
o futuro e suas conquistas.

4) Seja proativo
Tanto nas empresas de pe-

queno, como nas de grande porte, 
no período natalino os clientes pi-
pocam. Esteja preparado para fa-
zer hora extra, lidar com pessoas 
apressadas e explorar as suas ha-
bilidades para abraçar outras ati-
vidades. O funcionário temporá-
rio é contratado, justamente para 
fornecer apoio e deve estar prepa-
rado para os imprevistos.

Nesse período, o foco e as 
boas atitudes são seus princi-
pais aliados. Lembre-se: a de-
senvoltura com os clientes e 
colegas é analisada constante-
mente. Boas ações podem ren-
der uma efetivação no futuro.

5) Tenha compromisso 
Independentemente do seg-

mento, o cliente tem um úni-
co desejo: ser bem-atendido. 
Levando em conta que a maior 
parte das vagas é destinada ao 
comércio, prestar um atendi-
mento ao cliente com excelência 
é pré-requisito para quem pre-
tende se lançar no mercado de 
trabalho no fim de ano. A sim-
patia, o sorriso no rosto e a dis-
posição em ajudar encantarão o 
público - e, claro, o supervisor. 
Assim, dedique-se para entregar 
o seu melhor. Pontualidade, boa 
apresentação pessoal e paciên-
cia também são características 
que fazem parte do combo que 
definem um bom profissional.
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Com retomada da economia, vendas 
de Natal devem somar R$ 60 bilhões, 

resultando na abertura de 91 mil 
vagas temporárias de trabalho

Sesc Santana apresenta show “Aline Falcão 
e Rodrigo Heringer”, em novembro

No dia 30 de novembro, sá-
bado, às 14horas será exibido 
no Sesc Santana uma Mostra 
Cinematográfica infantil. A 
sessão é “PETS: A vida secre-
ta dos bichos 2”. Evento livre e 
gratuito.

No dia 30 de novembro, das 
17h30 às 20 horas, o Sesc San-
tana apresenta a festa “Cele-
bração Amém”, no deck de en-
trada. A Celebração Amém 
surge a partir da vontade de 
criar espaços de encontros, di-
álogos e trocas de um grupo de 
pessoas que não se sentem per-
tencentes aos espaços já estabe-
lecidos na cidade. Com a propos-
ta de criar protagonismos, dar 
voz e visibilidade para a comu-
nidade negra, feminina, pesso-
as soropositivas e LGBT, a fes-
ta traz um ambiente inclusivo, 
onde a música negra de diver-
sas décadas e gêneros provoca a 
dança nos corpos, os colocando 
em estado de celebração. Grátis 
e sem retirada de ingressos.

No dia 30 de novembro, das 
17h30 às 18h30, o Sesc Santana 
apresentará a performance 
“Clube Posithivo”. Atualmente, 
o vírus do HIV pode ser contro-
lado e a pessoa que vive com 
ele, intransmissível. No entan-
to, no imaginário coletivo, a re-
presentação da infecção pouco 
mudou, confirmando como as 
questões relativas a sexualidade 
ainda mal digeridas pela socie-
dade. Grátis e sem retirada de 
ingressos. 

No dia 30 de novembro, às 
19 horas o Sesc Santana apre-
sentará mais um evento do 

Projeto Música no Deck, que fo-
menta a cultura musical. Dessa 
vez, o show será “Aline Falcão e 
Rodrigo Heringer”. Evento gra-
tuito, recomendado para maio-
res de 18 anos.

Nos dias 3 e 5 de dezembro, 
às 10h30, terça e quinta-feira, 
o Sesc Santana oferece a aula 
aberta “Não caia nas armadi-
lhas: Consciência corporal”. A 
aula tem como objetivo trazer 
orientações teórico/práticas re-
ferentes a consciência corpo-
ral e que auxiliem na execução 
das atividades da vida diária. 
Evento gratuito.

Até o dia 10 de dezembro, 
será exibido no Sesc Santana 
Mostra “A Câmera Assassina: O 
Terror Giallo Italiano”. As ses-
sões acontecem todas as terças-
feiras, às 20 horas. A sedução 

exercida da imagem é algo que 
muitos pensadores vêm se debru-
çando e tentando compreen der 
melhor. Mas, quando essa sedu-
ção vem permeada pela violên-
cia, a questão se torna um pouco 
mais complexa e nos faz inda-
gar sobre o papel da imagem em 
nosso mundo contemporâneo. A 
vertente do terror é o que mais 
se defronta com essa questão e o 
Giallo, a faceta italiana desse gê-
nero, é talvez a que mais coloca 
em evidência essa questão da re-
lação entre violência, imagem e 
beleza. Evento livre e gratuito.

O Sesc está localizado na 
Avenida Luiz Dumont Villares, 
579 - Jd. São Paulo. Para infor-
mações sobre essas e outras pro-
gramações, ligue 0800-118220 
ou acesse o site do Sesc: www.
sescsp.org.br
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O evento terá participação de Rodrigo Heringer e Aline Falcão


