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Prefeitura oferece curso de Entrevista de Emprego para a
comunidade

Segundo a coordenadora local do Instituto Paramitas, Suzani Caribé, serão oferecidas aproximadamente 18

vagas para este curso em cada centro digital.

 
Acorda Cidade

 
As pessoas interessadas em capacitar-se para entrevistas de
emprego podem se aprimorar nos Centros Digitais dos bairros
Baraúnas, Rua Nova, Matinha, distrito de Jaíba e Mercado de Arte
Popular a partir do dia 28 de março. As inscrições para o curso
começaram na quarta-feira (21), na sede dos centros.
 
Segundo a coordenadora local do Instituto Paramitas, Suzani Caribé,
o curso vai durar duas semanas e é aberto a toda comunidade.
“Qualquer pessoa pode participar e a capacitação é gratuita. Basta
apresentar a Carteira de Identidade, CPF e comprovante de
residência para realizar a inscrição”, informa.
 
A coordenadora acrescenta que serão oferecidas aproximadamente
18 vagas para este curso em cada centro digital. Após a conclusão,
o aluno será certificado. Quanto ao curso de Manutenção de Micros
que seria ministrado pelo Senai (Serviço Nacional de Aprendizado
Industrial) no Centro Digital da Baraúnas, Suzani informa que foi
cancelado pela instituição.
 
“O Senai já havia alcançado a meta de cursos gratuitos no Brasil e,
por isso, tomou esta decisão. Agora vamos aguardar uma nova
decisão da gerência sobre a abertura de novas vagas para reiniciar
o processo”, disse o instrutor do Senai, André Nobre. (Secom)
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