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empregos

Capacitação em destaque
Há mais de 1,8 mil vagas gratuitas disponíveis para quem busca se qualificar
Divulgação
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N

o mercado de trabalho, os
profissionais mais capacitados saem na frente na
hora da contratação. Uma oportunidade para buscar qualificação é através dos cursos promovidos por instituições e ONGs.
Com as iniciativas, as pessoas
têm mais chances de acessar ao
emprego formal ou mesmo se
tornar empreendedor. Para ajudar no ingresso ao mercado de
trabalho, há mais de 1,8 mil vagas
disponíveis em cursos gratuitos
de capacitação profissional.
O Senac-RJ, por exemplo, está
com mais de 600 vagas. As aulas
serão em nove espaços parceiros
localizados nas zonas Norte e Oeste do Rio, na Baixada Fluminense
e em São Gonçalo. Serão oferecidos cursosAssistenteAdministrativo, Assistente de Recursos Humanos, Design de Sobrancelhas,
Excel, Informática, entre outros.
Já a ONG Favela Mundo está
com 600 vagas gratuitas na Cidade de Deus e em Coelho Neto.
Jovens e adultos, a partir dos 15
anos, podem se inscrever em oficinas do Projeto A Arte Gerando
Renda. Há curso de Maquiagem
Artística e Decoração de Unhas.
A Recode está com uma iniciativa para apoiar a inserção de
jovens de baixa renda no mercado de tecnologia. Até o dia 25, o
Recode Pro selecionará 100 pessoas do Rio e São Paulo para um
curso de programação.
E a Universidade Anhanguera de São João de Meriti está com
250 vagas para os cursos gratuitos
de férias. As capacitações são nas
áreas de Administração, Saúde,
Marketing e Tecnologia, acontecem a partir de terça-feira.

As aulas do projeto A Arte Gerando Renda ocorrem na Cidade de Deus e em Coelho Neto. Há cursos de Maquiagem e Decoração de unhas

Confira como se inscrever para os cursos de capacitação gratuita

SENAC-RJ
A inscrição deve ser feita no local
do curso. Na Zona Norte, na Agência
Social de Talentos, em Bonsucesso,
na Cruzada do Menor, em Del Castilho, e na Sociedade Beneficente de
Anchieta. Já na Zona Oeste, na SOS
Amigos do Bem, em Campo Grande.
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Na Baixada, há vagas em Nilópolis, na Igreja do Nazareno, em São
João de Meriti, na Casa da Cultura,
e, em Nova Iguaçu, no Ciaca. Em São
Gonçalo, é no Craque do Amanhã.
FAVELA MUNDO
As inscrições podem ser feita na
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Escola Municipal Pedro Aleixo, na
Cidade de Deus; e na Escola Municipal General Osório, em Coelho Neto.
RECODE
LLAs inscrições, abertas a quem tem de
18 a 29 anos com Ensino Médio completo ou com previsão de conclusão

até dezembro deste ano, podem ser
feitas no site https://recode.org.br/pro/.
ANHANGUERA
Para participar, é necessário ter
o Ensino Médio completo e se inscrever pelo WhatsApp (21) 990130624 ou diretamente na unidade.
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