Oferta de empregos quase dobra no começo do ano no Paraná - FETRACONSPAR

Em janeiro, número de vagas abertas oscila entre 10 mil e 11 mil no Paraná, contra as 6 mil e 7
mil de outros meses

Para quem está a procura de um emprego, é nas férias que as oportunidades aumentam. A
oferta de vagas no sistema público de trabalho quase dobra nesta época do ano. Em janeiro a
média mensal de oportunidades oscila entre 10 mil e 11 mil, contra as 6 mil e 7 mil dos demais
meses do ano no Paraná. Nesta época do ano, também cresce o número de atendimentos.
São realizados em média 1.500 por dia contra os 800 diários de outros meses.

De acordo com os dados do Ministério de Trabalho, ontem, haviam 10.895 vagas disponíveis
no Estado, das quais 3.356 eram da Agência do Trabalhador de Curitiba. O maior número de
opotunidades era para a área de telemarketing, com 375 vagas, seguida por operador de caixa
(350), servente de limpeza (265) e caixa (242).

Rafael dos Santos, gerente da Agência de Curitiba, revela que neste período do ano, em
função da grande demanda por mão de obra, há vagas que não exigem experiência. “É uma
boa chance para quem quer entrar no mercado de trabalho”, conta. “Há também aquelas
empresas que preferem contratar sem experiência para treinar os funcionários de acordo com
as exigência do processo produtivo de cada uma.”
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Apesar do maior número de vagas abertas serem para quem concluiu apenas o nível médio,
também havia oportunidades para quem tem o terceiro grau completo. Ontem, o sistema de
emprego oferecia 10 vagas, em Curitiba, para professor de inglês, por exemplo.

Santos ressalta que, tendo um pouco de experiência em carteira e qualificação, o interessado
já sai da agência com entrevistas de empregos agendadas. “Estamos em um período bastante
positivo para quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho”, afirma. A
respeito da remuneração, Santos ressalta que o mínimo oferecido para o interessado é de R$
985 mais benefícios.

Procura — O começo da semana, principalmente as segundas-feiras, são sempre o dia de
maior movimento nas agências do trabalhador de todo o Estado. O movimento também
costuma ser alto nas terças-feiras, principalmente no horário da manhã. “Entre 8h30 e 9 horas,
a agência costuma ficar lotada. Para ter uma ideia, hoje (ontem) distribuímos 1.200 senhas até
as 11h30”, revela. O movimento começa a cair no começo da tarde por volta das 14 horas.

Dicas na busca do emprego

- Trate a busca por emprego como você trataria um projeto

- Não descarte a possibilidade de fazer trabalhos temporários
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- Acione a rede de contatos

- Atualize perfis em redes sociais profissionais

- Tente chegar de outras maneiras às oportunidades

- Procure headhunters

- Não se cadastre para qualquer oportunidade

- Invista no seu desenvolvimento

- Prepare-se para as entrevistas que surgirem

- Não descuide de outras esferas da sua vida

Fonte: Bem Paraná, 13 de janeiro de 2015
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