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BELO HORIZONTE

 MERCADO DE TRABALHO

EM BUSCA DE UMA OPORTUNIDADE

VAGAS PREENCHIDAS POR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AUMENTAM 23% EM MINAS GERAIS
RIVA MOREIRA

Bom sinal

MARÍLIA MESQUITA
I msmesquita@hojeemdia.com.br

O caminho é longo e ainda
hámuitosdesafios pelafrente, mas o mercado de trabalho para pessoas com deficiência dá sinais de evolução
em Minas Gerais. As vagas
preenchidasporessepúblico
tiveramumaumentode23%
nos primeiros sete meses
deste ano, em comparação
com o mesmo período de
2018.OsdadossãodaSecretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese).
Porém,muitospostosdirecionadospelas empresasaos
candidatos, conforme prevê
a legislação brasileira, ainda
ficam ociosos. O principal
motivo é a falta de mão de
obra qualificada. Outro é a
inobservânciadenormaspara acessibilidade. A constatação está na pesquisa “Expectativas e percepções sobre a inclusão de pessoas
com deficiência no mercado
de trabalho”, realizada pela
i.Social, em parceria com Associação Brasileira de Recursos Humanos e a Catho.
Encontrar trabalhadores
aptosparadeterminadasfunçõeséumdesafiopara recrutadores. Gerente de recursos
humanosdaAssociaçãoEducativa do Brasil (Soebras), Zenilde Ruas confirma que em
muitasentrevistasécomum
não aparecerem candidatos
com a capacitação desejada.
No entanto, ela afirma que
aSoebrasestáembuscaconstante para ampliar o quadro
de funcionários, conforme
prevê a lei. Explica também
que as empresas do grupo
contam com ambientes
adaptadose que há vagasparadeficientesemdiversosníveis hierárquicos.
Atualmente,alegislação
brasileira, por meio da Lei
das Cotas, estabelece que
as empresas destinem de
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MERCADO DE TRABALHO EM MINAS
VAGAS PREENCHIDAS
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CAPACITADO – O técnico de informática José Humberto de Araújo está no mercado há
14 anos
2% a 5% das vagas a pessoascomdeficiência.Aporcentagem varia de acordo
com o total de contratados, chegando ao máximo
caso haja mais de mil funcionários na instituição.
OPORTUNIDADE
Um bom exemplo de
que, na maioria dos casos, as pessoas com deficiência só precisam de
uma chance para trabalhar é o do técnico de informática José Humberto de Araújo, de 46 anos.
Há 14, ele superou o preconceito e a desconfiança de que era alvo por ser
portador de paralisia cerebral, condição que o

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA
Objeto: Tomada de Preço 09/2019- Execução de
esquadrias para banheiro e recepção do departamento
de educação (economia doméstica) e esquadrias para
banheiro do departamento de solos, ambos situados
no campus da Universidade Federal de Viçosa, cidade
de Viçosa, Minas Gerais.
Data da abertura das Proposta:
17/09/2019 às 09:00 hs.
Informações sobre o Edital: exclusivamente por meio
eletrônico, no site www.comprasnet.gov.br.Flávia
Ventura Silva.Presidente da Comissão de Obras- UFV

deixou com dificuldade
para falar e limitações
dos membros do lado direito do corpo.
Hoje, Araújo é responsávelporoferecerassistência
no setor de tecnologia das
Faculdades Kennedy, em
Venda Nova, na capital.
“Apesar de eu não ter
comprometimento cognitivo, muitas pessoas já duvidaram da minha capacidade para realizar tarefas”,
conta. Nascido em Ponte
Nova, aos 27 anos ele deixouaZonadaMataembuscadeindependênciaemBelo Horizonte.
“A mentalidade lá (em
Ponte Nova) era pequena,
nãotinhaoportunidadepa-

ra mim”, afirma. Segundo
ele,issomudouaochegarà
capital, onde se formou
em Administração.
Mesmo com os avanços
na legislação e nas empresas e as vagas ociosas, a superintendente do Instituto Brasileiro dos Direitos
da Pessoa com Deficiência,
Teresa Amaral, diz que ainda há preconceito.
De acordo com ela, 30%
dos deficientes que procuram emprego no Brasil
têm ensino superior. Ainda conforme a representante, muitas pessoas acabam aceitando funções inferiores e salários mais
baixos para garantir a vaga de trabalho.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA-MG
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO PMI/SMA/SUCON Nº 177/2019
PREGÃO PRESENCIAL PMI/SMA/SUCON Nº 071/2019
Aviso: PREGÃO PRESENCIAL PMI/SMA/SUCON N° 071/2019,
PROCESSO PMI/SMA/SUCON N° 177/2019, cujo objeto consiste em:
Locação de bens do sistema de iluminação pública do município
de Itabira/MG. Recebimento dos envelopes de propostas e habilitação:
dia 12/09/2019, às 09:30 horas no Auditório da Prefeitura Municipal
de Itabira/MG. O Edital poderá ser solicitado através do e-mail
contratositabira@yahoo.com.br.
Itabira, 30 de agosto de 2019
Maria Regina Silva Oliveira Camilo
Secretária Municipal de Administração
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“As empresas que se
preocupam com o lado humano
da organização, em otimizar o
time e trazer maiores
resultados, devem se preparar
para receber pessoas com
deficiência. A gente aprende é
com o diferente, e esse processo
dentro das organizações é de
extrema importância”
ELIANE RAMOS
PRESIDENTEDAASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DERECURSOS HUMANOSDEMINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA-MG

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO PMI/SMA/SUCON Nº 186/2019
PREGÃO PRESENCIAL RP PMI/SMA/SUCON Nº 078/2019
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA /
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
AVISO: PREGÃO PRESENCIAL PMI/SMA/SUCON N° 078/2019,
PROCESSO PMI/SMA/SUCON N° 186/2019, cujo objeto consiste
em: Registro de preços, por lote, para eventual aquisição de
serviço de hospedagem para atender as necessidades das
Secretarias Municipais, no município de Itabira/MG. Recebimento
dos envelopes de propostas e habilitação: dia 12/09/2019, às 14:30 h
no Auditório da Prefeitura Municipal de Itabira/MG. O Edital poderá ser
solicitado através do e-mail contratositabira@yahoo.com.br.
Itabira, 30 de agosto de 2019
Maria Regina Silva Oliveira
Secretária Municipal de Administração
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