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Porta de entrada ao mercado de trabalho 

A 4ª Feira de Estágios e Empregos das Faculdades Integradas de Taquara (Faccat) movimentou 
o Centro de Eventos e oportunizou a troca de informações entre comunidade do Paranhana e 
empresas. A ação, que visa auxiliar as empresas a selecionarem candidatos que possam fazer 
a diferença nas organizações e auxiliar os interessados a terem oportunidade de se inserirem no 
mercado de trabalho, ocorreu na terça-feira, 30 de abril, na Faccat.  De acordo com o vice-diretor 
de Pesquisa e Pós-Graduação, professor Dr. Roberto Morais, a feira reforçou os laços entre os 
novos parceiros (empresas e instituições), alunos egressos, atuais alunos e comunidade. “A 
importância da feira é trazer para os alunos oportunidades de estágio e emprego para que os 
estudantes possam aproveitar ao máximo essa experiência. A entrega dos currículos foi 
realizada diretamente com as 24 empresas presentes na feira”, destacou Morais. 

Faccat é comunidade 

Para a comunidade do Vale do Paranhana foi uma oportunidade de encontrar em um único local 
um significativo número de empresas e mais de 140 vagas disponíveis. “A Faccat é a 
comunidade e, portanto, deve devolver a ela o que de melhor tem feito. Por fim, superamos 
totalmente as expectativas com a feira de estágios e empregos. Foi muito legal ver pais 
acompanhando filhos, jovens mulheres com crianças de colo visitando a feira em busca de 
oportunidades, pessoas desalentadas com esperança de encontrar a sua chance de retornar ao 
trabalho, entre outros exemplos”, enfatiza o vice-diretor de Pesquisa e Pós-Graduação, professor 
Dr. Roberto Morais. 

Para a coordenadora de Enfermagem da Fundação Hospitalar Dr. Oswaldo Diesel, Gabriela 
Neis, que estava participando da Feira no estande da Casa de Saúde, o evento é importante 
para ajudar a esclarecer dúvidas, ampliar horizontes. “A Feira está mais ampla, criou uma 
grandiosidade. Para nós, como empresa, é importante porque conseguimos divulgar nosso 
trabalho e damos informações para quem está em busca de vaga.  Conseguimos dar 
esclarecimentos direto com as informações. Há uma grande variedade de áreas, assim os 
participantes também têm a oportunidade de conhecer outras áreas”, salienta. 

Oportunidades para todas as idades 

Procurando pela primeira oportunidade de emprego, o estudante Cauã Silva dos Santos, de 15 
anos, da Escola João Ângelo Pandolfo, de Parobé, diz que a Feira é uma chance para quem 
está iniciando no mercado de trabalho. “Estou correndo atrás do meu primeiro emprego e aqui 
tem bastante oportunidade. Já larguei vários currículos pelos estandes”, comenta o jovem 
estudante, que estava acompanhado pelo seu pai, Vilmar dos Santos, de 48 anos. “Temos que 
apoiar e ajudar na decisão do filho. É o futuro dele. Então temos que apoiar sempre”, comenta 
Santos. 

https://www2.faccat.br/portal/


Para Elaine dos Passos, de 27 anos, moradora de Taquara, a Feira de Estágios e Empregos é 
uma nova oportunidade para reingressar no mercado de trabalho. “Esta feira dá oportunidade 
para todas as pessoas, para todas as faixas etárias e isso é muito bom porque a taxa de 
desemprego está muito grande. Aqui tem vários segmentos. Estamos vivendo num momento 
muito difícil no nosso País”, destaca Elaine. 

 

 

 


