
CHANA VASCO

Coach, master-pratictioner em programação neurolinguística

e especialista em relacionamento interpessoal, liderança

e mudança comportamental

O ideal da heroína feminina está em constante evo-
lução. Há alguns anos, a Mulher Maravilha era o exem-
plo a ser seguido por sua força, independência e habili-
dades. Posteriormente, a mulher deslumbrante, que já
acorda superproduzida, passou a ocupar esse lugar.
Contudo, com a maior participação feminina na socie-
dade e seus múltiplos papéis, um novo modelo surge
para valorizar aquelas que são mães, mulheres, irmãs,
filhas, profissionais e amigas. Hoje, a Super Mulher é
aquela que primeiro se conhece e se aceita em todos os
aspectos de sua vida.

Para alcançar esse estado plenamente, elas precisam
apenas desempenhar com mais inteligência emocional
cada uma das dezenas de tarefas que ocupam seus dias.
Essa afirmação é particularmente válida quando se tra-
ta do ambiente corporativo, em que uma série de fato-
res pode afetar o desempenho da mulher. O primeiro
passo é entender que tudo depende de saber equilibrar
esses fatores e que pequenas ações colaboram para ad-
ministrá-los de forma mais saudável e eficiente.

Como se trata de um desafio constante, deve-se ter
em mente que nem todos esses elementos vão estar
em perfeita sintonia. Uma hora o relacionamento com
os colegas estará fantástico, mas haverá dificuldades
em algum projeto, por exemplo. Esse é um bom mo-
mento para a mulher aprender a diferença entre igual-
dade e equidade. O primeiro conceito está ligado à di-
visão matemática (e é impossível para qualquer pes-
soa se dividir igualmente em todos seus papéis). Já a
equidade é simplesmente tratar as diferenças de ma-
neira diferente. Esse entendimento é fundamental pa-
ra a mulher adquirir o tão sonhado status de “super”,
inclusive no trabalho.

É importante compreender que é difícil tudo estar
igual na rotina das mulheres. Essa seria a situação ideal,
mas, como nem sempre é possível, cabe a cada uma li-
dar com a incompletude da melhor maneira e aprovei-
tar as oportunidades que surgem ou são criadas. Nesse
sentido, uma boa pedida é definir os objetivos profis-
sionais. A mulher deve saber onde está, onde quer che-
gar e o que deve fazer para chegar lá.

Eu mesma sou um exemplo: quando iniciei minha
carreira, fiz um levantamento das dez empresas onde
gostaria de trabalhar. A partir de então, estudei essas
empresas, seus perfis, expectativas, as pessoas que tra-
balhavam nelas. Listei meus pontos fortes e aqueles
que eu não tinha, mas poderiam me ajudar a conquis-
tar o emprego dos sonhos. Recorri à minha rede de re-
lacionamentos, participei de eventos, li publicações es-
pecializadas, desenvolvi novas habilidades. O resultado
é que me tornei uma profissional não só com compe-
tência técnica, mas também reconhecida e que sabia
apresentar para as empresas que eu poderia agregar va-
lor a elas. Esse modelo já funcionou para vários dos
meus clientes de coaching.

Seja no aspecto profissional ou na vida pessoal, é
importante ter uma meta clara e que esteja próxima
da mulher o tempo todo. Um lembrete no celular,
uma anotação na agenda ou um recado colado no es-
pelho são fundamentais para lembrar que há um ob-
jetivo a ser alcançado. É preciso se comprometer a rea-
lizar ações que sirvam como estímulo e aproximem o
sonho da realidade. Esses lembretes vão ajudar a mu-
lher a sair da procrastinação e encontrar tempo para
ela mesma e seus planos.

Isso é ter as rédeas da própria vida. Ao reconhecer
que limitações existem e que se pode tirar proveito de-
las, a mulher consegue lidar com suas responsabilida-
des de forma mais produtiva, leve e consciente. É então
que ela se torna “Super”, não por ter algum poder mís-
tico ou se encaixar em algum perfil que a sociedade jul-
ga adequado, mas porque é capaz de controlar e usar a
seu favor sua inteligência emocional.

Contato: chana.vasco@gmail.com

>>E-mail para esta coluna: emprego.em@uai.com.br
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CONCURSOS

F I Q U E L I G A D O
VAGAS
A Novo Rumo oferece vaga de médico do
trabalho. Os interessados devem
encaminhar currículo para
ludmila@novorumoconsult.com.br

VAGAS 2
O headhunter Heitor Moreira disponibiliza
oportunidades para engenheiros e
executivos plenos, juniores, seniores com
experiência em mineração, engenharia,
siderurgia, indústrias,
montagens/construção pesada, serviços nos
cargos de execução, gerência e gestão no
Brasil. Informações: (31) 9991-6813, 9280-
8661 e hmservicos122@gmail.com

VAGAS 3
O Grupo Redentor está contratando
atendente, balconista, operador de caixa,
auxiliar de cozinha, cozinheiro e estoquista
para as unidades Savassi e Centro.
Informações: (31) 3287-4914. Currículos para
recrutarpessoas@yahoo.com.br

VAGAS 4
A Seleção Engenharia, especializada no
recrutamento para área de engenharia
(construção civil e pesada, mineração, óleo e
gás, siderurgia e indústria) busca
engenheiros e técnicos em todo o Brasil.
Cadastros pelo
www.selecaoengenharia.com.br

VAGAS 5
O Sine Municipal de Contagem está com
diversas vagas abertas. Informações:
(31) 3198-3000.

VAGAS 6
O Cenad oferece vaga de operador de
telemarketing para pessoas com idade
acima de 17 anos. É necessário ter o
ensino médio em curso ou completo e
conhecimentos básicos de informática.
Experiência profissional não é
pré-requisito. Currículos para
rh.cenad@gmail.com

VAGAS 7
A PAT Bertioga oferece vagas de
pedreiro, vigia noturno, operador de
grua, auxiliar técnico de enfermagem,
motorista de caminhão e atendente de
farmácia. Interessados devem
encaminhar e-mail para
imprensa@bertioga.sp.gov.br

VAGAS 8
O Grupo Let BH oferece diversas vagas de
emprego. Informações:
www.grupolet.com.br

VAGAS 9
A Robert Half inicia a segunda fase de
contratação de profissionais temporários
para os projetos ligados aos megaeventos
esportivos no país. Informações:
eventos.belohorizonte@roberthalf.com.br

VAGAS 10
A Algar Tech, empresa do grupo Algar
que oferece soluções em processos de
negócios, está com 640 vagas abertas
para Uberlândia e 444 para Campinas
(SP), todas para o cargo de atendente
ativo e receptivo. Informações:
(34) 3223-6528 e www.algartech.com

VAGAS 11
O Bob’s abriu 70 novas vagas para atendente
e gerente/trainee. As contratações são para a
nova loja da rede no Aeroporto
Internacional Tancredo Neves, em Confins,
na RMBH. Currículos para
sonia.mendes@bobsbh.com

VAGAS 12
A Prossegur abriu processo de seleção para
contratação de 90 profissionais para os
cargos de segurança pessoal. Currículos para
queila.morais@prossegur.com

PRIMEIROS SOCORROS
O Senac BH oferece curso de primeiros
socorros. Inscrições nas Centrais de
Atendimento do Senac do Centro, na Rua
Tupinambás, 1.062, e Barro Preto, na Rua Rio
Grande do Sul, 756, loja 1, de segunda a
sexta-feira, das 7h às 20h. Informações:
0800-7244440 e www.mg.senac.br

RECURSOS HUMANOS
A Consultar Gestão de Pessoas oferece
cursos de formação em RH,
recrutamento e seleção, plano de cargos
e salários, analista de treinamento,
departamento pessoal; cursos de testes
psicológicos para psicólogos e
estudantes de psicologia e cursos de
desenvolvimento profissional, como
coaching, oratória, liderança, motivação
e trabalho em equipe. Informações:
(31) 3226-2433 e
www.consultargp.com.br

ESTÁGIO
O Centro de Integração Empresa-Escola de
Minas Gerais oferece estágios para
estudantes do ensino médio e superior nas
áreas de administração, informática, direito,
educação física, jornalismo, ciências
contábeis, design gráfico, ciência da
computação, pedagogia e engenharia civil.
Informações: (31) 3429-8104 e 3429-8106.

NEGOCIAÇÃO
O Senac BH está com inscrições abertas para
o curso de estratégias de negociação. As
inscrições podem ser feitas nas Centrais de
Atendimento do Senac do Centro (Rua
Tupinambás, 1.062) e Barro Preto (Rua Rio
Grande do Sul, 756, loja 1), de segunda a
sexta-feira, das 7h às 20h.

DESIGN
A Zoom Comunicação oferece vaga de
estagiário de designer. Os interessados
devem encaminhar currículo para
http://zoomcomunicacao.com.br/faca-
parte-de-nossa-equipe

MBA
AFundaçãoGetulioVargas/IBSBusiness
Schoolestácominscriçõesabertasparaos
cursosdeMBAemgestãoempresarialeMBA
executivoemsaúde,amboscominício
previstoparasábado. Informações:
(31)2122-3203ewww.ibs.edu.br

AMIPÃO
OSindicatoeAssociaçãoMineiradaIndústria
dePanificaçãopromove,deamanhãatéodia
30,das13hàs17h,ocursoDelíciasparafesta
junina.OlocaldocursoseránoSenai,na
AvenidaAntônioCarlos,561,BairroLagoinha.

INOVAÇÃO
Para integrar e estimular estudantes a tirar
ideias e projetos do papel, um grupo de
alunos do Ibmec Minas realiza amanhã o
primeiro TEDx da instituição. Serão nove
palestrantes, entre eles o vice-presidente
executivo da Atlas Network e autor do livro
Realizing freedom,Tom Palmer; o analista
político da América Latina no Cato Institute,
em Washington, Juan Carlos Hidalgo; o
arquiteto da Isay Weinfeld-SP e co-fundador
dos Estudantes pela Liberdade, Anthony
Ling e os professores do Ibmec Minas, Diogo
Costa e João Bonomo, apresentarão em 18
minutos suas ideias, projetos e histórias de
vida, que em breve estarão disponíveis no
site do TED e no YouTube.

AERONÁUTICA
São 614 vagas para as modalidades de mecânica de aeronaves,
material bélico, comunicações, foto-inteligência, guarda e
segurança, eletricidade e instrumentos, equipamento de voo,
meteorologia, suprimento, informações aeronáuticas, desenho,
estrutura e pintura, eletromecânica, metalurgia, bombeiro e
controle de tráfego aéreo. Salário não informado. Inscrições até
amanhã: www.eear.aer.mil.br

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
DE MINAS GERAIS (CEFET-MG)
São 130 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Salários
de R$ 1.640,34 a R$ 3.392,42. Inscrições até 5 de junho:
www.concursopublico.cefetmg.br/2014/TA/Editais.html

DEPARTAMENTO DE PERÍCIAS MÉDICAS
DO ESTADO DE SÃO PAULO
São 40 vagas para nível superior na área médica.
A remuneração é de R$ 4.550 para 20 horas de trabalho por semana.
Inscrições até 22 de junho: www.ibfc.org.br

EXCÉRCITO
São 160 vagas para cursos de formação de sargentos de
saúde e músicos, sendo 80 para saúde e 80 para músicos.
Inscrições até 7 de julho: www.esa.ensino.eb.br

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO
TOCANTINS (UNITINS)
São 85 vagas para os cargos de níveis superior e médio com salários
de R$ 991,62 a R$ 2.782,05. Inscrições até hoje:
http://concursos.unitins.br

GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE NITERÓI (RJ)
São 350 vagas de guarda civil e para formação de cadastro. Salários
de R$ 2.278,37. Inscrições até 11 de junho: www.coseac.uff.br

MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO (MPPE)
São 15 vagas de promotor de justiça e promotor de justiça
substituto. Salário de R$ 19.383,87. Inscrições até terça-feira:
www.concursosfcc.com.br

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
São 145 vagas de auxiliar de necropsia, com salário de R$ 3.256,40.
Do total das vagas, 10 são reservadas para pessoas com deficiência.
Inscrições até 6 de junho: www.vunesp.com.br

POLÍCIA MILITAR E CORPO DE
BOMBEIROS DA PARAÍBA
São 600 vagas, sendo 520 para soldado PM e 80 para soldado
bombeiro. Salário de R$ 2.548,16. Inscrições até 8 de junho:
http://static.paraiba.pb.gov.br

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
São 2 mil vagas de soldado PM de 2ª classe no quadro de praças da
Polícia Militar. Salário de R$ 2.706,10. Inscrições até 6 de junho:
www.vunesp.com.br

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
São 115 vagas para cargos da área de saúde dentro da corporação. O
concurso é de nível superior, e o salário é de R$ 5.446,80. Inscrições
até quinta-feira: www.policiamilitar.mg.gov.br

PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ (SC)
São 108 vagas em cargos de nível médio, com salários de R$ 1.346,03
a R$ 1.640. Inscrições até quinta-feira: http://guardabc.fepese.ufsc.br

PREFEITURA DE BORBA (AM)
São 740 vagas em cargos de níveis fundamental incompleto,
fundamental completo, médio/técnico e superior. Salários de
R$ 722,90 a R$ 10 mil. Inscrições até hoje: www.iaspec.com.br

PREFEITURA DE BRASÍLIA DE MINAS (MG)
São 44 vagas em diversos níveis de escolaridade. Salários de R$ 724 a
R$ 2,5 mil. Inscrições até quinta-feira: www.cotec.unimontes.br

PREFEITURA DE IPOJUCA (PE)
São 84 vagas para o quadro de profissionais da Autarquia Municipal
de Trânsito e Transportes, com salários que variam de R$ 980 a
R$ 6.141,23. Inscrições até 8 de junho: www.upenet.com.br

PREFEITURA DE RIO BRANCO (AC)
São 135 vagas. Salários de R$ 1.041,99 a R$ 1.885,16.
Inscrições até 1º de junho: www.funcab.org

PREFEITURA DE ROLÂNDIA (PR)
São 145 vagas, com salários variando de R$ 760,20 a R$ 7.007,93.
Inscrições até 12 de junho: www.cops.uel.br/concursos/180rolandia

PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A. (AM)
São 120 vagas de emprego para cargos de níveis fundamental,
médio e superior. As remunerações variam de R$ 1.091,78 (nível
fundamental) até R$ 5.756,06, (nível superior/analista de TI).
Inscrições até 1º de junho: www.funcab.org

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
DO RIO DE JANEIRO
São 56 vagas de juiz federal substituto. Salário de R$ 23.997,19.
Inscrições até 10 de junho: www.trf2.jus.br

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA PARAÍBA
São 33 vagas em níveis de ensino médio completo e superior. O
salário pode chegar até R$ 8.178,06. Inscrições até 6 de junho:
www.concursosfcc.com.br

A inteligência
emocional da mulher
contemporânea

“Seja no aspecto profissional ou na

vida pessoal, é importante ter uma

meta clara e que esteja próxima da

mulher o tempo todo”


