
Revista Carreiras TI

NOVIDADES

Estudar Sempre!

O que vem por aí... 

CURSOS

VOLUME  1 - N° 1 - NOV. 20

HTTPS://CARREIRASTI.EWSISTEMASTI.COM.BR

Não fique de fora.

MERCADO DE TI

Inteligência EmocionalDepressão



Editorial

Carreiras TI

Editor Chefe: Prof. Ednewton de Vasconcelos
Revisão: Yara Christina de V Costa
Editor Científico: Prof. Robson Nascimento
Editora Assistente: Profa. Gleice Louise
Editor Executivo: Prof. Alexandre Gomes
Comitê Editorial:
Prof. Cleudson Cavalcante
Prof. Fernando Gonçalves
Eng. Paulo Noleto
Jéssica Passos

Ew Sistemas TI
ESCRITÓRIO EDITORIAL
SHS Q. 06 Bloco A Sala 501, Asa Sul.
Brasília-DF. CEP: 70.316-000
(61) 4042-0701

Uma realização:

https://ewsistemasti.com.br
comercial@ewsistemasti.com.br 
https://carreirasti.radio.br 

NOTA
Para ter uma melhor experiência na
leitura da revista, sugerimos que leia no
computador. 
Atualizada em 05/08/21 às 11:00

Volume: 1 - N° 1 - Nov. 20. 
Ano - 2020
Periodicidade - Mensal
ISSN - 2675-9454
Registro do International Standard Serial
Number ISSN no Instituto Brasileiro de
Informação em Ciência e Tecnologia
(IBICT), em Brasília sob o número: 2675-
9454.

IMAGENS
As imagens veiculadas na Revista
Carreiras TI são retiradas do site
pixabay.com e canva.com. As
mesmas são permitidas o uso.
Todos os direitos reservados aos
autores de cada uma das imagens,
figuras, vetores etc, e aos sites:
pixabay.com e canva.com. 
As imagens das Colunas: Novidades
em TI e Analista em TI, são de
responabilidades de seus autores. 

Carreiras TI
https://carreirasti.ewsistemasti.com.br/

Autores mantém os direitos autorais
e concedem à revista o direito de
primeira publicação, com o trabalho
simultaneamente licenciado sob a
Creative Commons Attribution
License que permitindo o
compartilhamento do trabalho com
reconhecimento da autoria do
trabalho e publicação inicial nesta
revista.

Expediente

REVISTA DISTRIBUÍDA  E COMERCIALIZADA
Por Ew Sistemas TI 



AGORA VAI
Agora vai... as novidades não
param de chegar. E a cada
mês nós vamos tentar fazer a
diferença na vida de diversas
pessoas que compartilham
conosco algum tipo de serviço.

 

4

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL
Descubra a importância da
inteligência emocional em sua
carreira e na vida pessoal. 

5

NOVIDADES
As novidades para nossos
alunos, clientes e amigos.

 

8

DEPRESSÃO
Como a depressão está
devastando os profissionais. 

13

ÍNDICE

MERCADO DE TI
Você não vai querer ficar de
fora. 

18

PUBLICIDADE
Área de Publicidade. 

21



A Ew Sistemas TI pensando
em seus clientes e alunos,
está lançando a revista
mensal CARREIRAS TI. 

Este lançamento é a partir do
mês de novembro de 2020. 

Uma revista com foco em
carreiras de sucesso na área
da tecnologia da informação.
Voltada para um público
específico. 

Com uma visão totalmente
voltada para seu público, a
Ew Sistemas TI inova ao
trazer para seus clientes e
alunos uma revista tão
relevante, e mostra o
verdadeiro empenho em
informar de maneira clara e
objetiva.

Neste sentido, estamos
lançando a revista de
número  1. A revista que visa
inovar na área de TI,
informando os alunos de
graduação do Prof.
Ednewton de Vasconcelos, e
também os alunos da
empresa e os clientes. 

A Cada mês teremos
informações que abordam
desde o que é relevante na 
 área de TI, carreiras etc. Para
a Ew Sistemas TI é
informação,  então
publicamos.

É uma revista de
informações para diversos
propósitos. Seja para um
simples profissional de TI já
formado, um aluno de
graduação, alunos da
empresa, clientes e público
que se interessam com as
novas tendências da área de
tecnologia da informação.  
 

Nasce uma ideia, um
novo tempo dentro

da empresa Ew
Sistemas TI

Voltada para seus
clientes e alunos. 
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Sobre
Novidades

A nova proposta empresarial.

Agora Vai...

Alegria



I N T E L I G Ê N C I A

E M O C I O N A L

Você pode até se perguntar a

importância da inteligência

emocional nos dias atuais. Ou até

mesmo perguntar qual a importância

da IE na sua vida. Bom, a resposta é

clara e precisa. Faz toda a diferença...  

Contudo, vamos explicar primeiro o

que é inteligência emocional.

IE é antes de tudo um termo usado

no passado por dois psicólogos

americanos,  John Mayer e Peter

Salovey, que definiram este termo no

passado e é usado até os dias atuais

por diversos profissionais da área de

TI e pelo mercado de trabalho,

principalmente os departamentos de

recursos humanos das empresas e

por diversos profissionais da área de

marketing e de psicologia.  

.

Qual a importância

da IE nos dias atuais?
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IE USE A SEU FAVOR
O PULO DO GATO

O segredo é tentar decifrar e entender as
emoções, o que nos cerca, e principalmente as
nossas emoções. Para isto todo o conhecimento
na área da IE é relevante e de suma
importância. Por isso trazemos este assunto e
tentamos explicar da melhor forma possível e
com clareza o que é e como usar a nosso favor.
Então vamos ao verdadeiro pulo do gato. 
Tem empresas que só contratam profissionais
que tenham quociente emocional altíssimo.
Antes, há alguns anos atrás, para as empresas
era importante o QI - Quociente de inteligência
altíssimo. Contudo, isso vem mudando ao longo
dos últimos anos.  
O QI era a base para se contratar profissionais
acima da média e portanto, acima da maioria
das pessoas que se disponha a preencher uma
vaga no mercado de trabalho. 

Para Daniel Goleman autor do livro best seller
norte americano. Se discutia antigamente se o QI
estava no genes humanos ou era fruto de
experiências adquiridas com o passar do tempo
pelos profissionais. 

Por isto a importância de conhecer a fundo este
tipo de assunto que é tão importante, e porque
não dizer o suprassumo do profissional mais
requisitados pelas empresas mundo a fora? 

Hoje a IE - Inteligência Emocional é mais
conhecida como QE - Quociente Emocional. Essa
expressão se tornou onipresente, aparecendo em
lugares tão improváveis quanto nas tirinhas de
jornal The New Yorker. Segundo Goleman. 
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Pilares da IE
Na IE existem o que conhecemos de pilares, e são 4
mais conhecidos: 

1) Autoconsciência:
Sabemos que as coisas ou os fatos que não
conhecemos não podemos gerenciar. Este é
claramente o exemplo de autoconsciência. Não
podemos controlar o que não conhecemos. Partindo
deste princípio, quanto mais conhecemos a nós
mesmo, mas produtivo será nosso controle e
conhecimento do EU.  

2) Gestão das emoções:
Depois que você conhecer mais sobre suas emoções,
você terá que aprender como lidar com elas, ou como
conseguir controlá-las.

3) Empatia:
O Senhor Jesus já dizia para amar o próximo. Então,
neste sentido, empatia é se colocar no lugar do
próximo, da outra pessoa. Você deve estar se
perguntando, mas por que? A resposta é, se você tem
empatia pelas pessoas, melhor será o seu
relacionamento com elas. 

4) Sociabilidade:

Agora junte autocinsciência de si mesma, gestão de
suas emoções e empatia pelos outros. Chegamos a
sociabilidade é onde todas os primeiros pilares se

Inteligência Emocional, como
conquistar uma personalidade
próxima das personalidades
requisitadas pelas empresas? 
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Novo Curso Sobre a Inteligência Emocional

Assim como criamos a Revista Carreira TI,  e é
relevante para diversos tipos de pessoas. Estamos
também elaborando um curso de Inteligência
Emocional.
 
No curso abordaremos o que é IE, como usar e como
colocar em prática. Trazemos diversas ferramentas
para você aprender e desfrutar de uma vida melhor e
com qualidade, seja na sua vida pessoa e profissional.
Contudo, principalmente o foco é na vida pessoal,
porque precisamos mudar primeiro o nosso EU. Para
depois entendermos os outros e os problemas que nos
cercam em nosso dia a dia. 

O curso está em fase de elaboração e a previsão de seu
lançamento no catálogo da Área Premium será no
próximo ano de 2021.



NOVIDADES

TECNOLOGIA

CADA DIA QUE PASSA FICAMOS MAIS PERTO DE NOVAS TECNOLOGIAS 

TI
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A área de TI têm diversas plataformas de desenvolvimento, qual escolher? 



  A nova tendência mundial desde

os anos 80 e mais recentemente no

Brasil. Está tirando todos do sério,

nas mesas de trabalhos e nas

equipes de profissionais. 

As plataformas No-Code (sem

código) e Low-Code (baixo código)

estão realmente tirando o sono de

gerentes de projetos e CEO nas

empresas no exterior e

principalmente no Brasil.  

Talvez devido pelo fato de agilizar o

tempo de desenvolvimento de um

software. Ou quem sabe devido aos

baixos custos de implementação

de equipes nessas plataformas de

desenvolvimento.

A certeza é que além de encurtar o

tempo de desenvolvimento

também reduz os custos das

equipes e suas integrações. O fato é

tão relevante que as empresas

estão adotando essas plataformas

visando agilizar e aperfeiçoar as

metodologias de desenvolvimento

de softwares.

E quanto aos profissionais desta

nova tendência? Por que não dizer

dessas novas plataformas? As

empresas estão recrutando

profissionais com ou sem formação

acadêmica. Claro que o profissional

que tiver uma graduçaão estará na

frente daquele que não tem.

Portanto, quanto mais

conhecimento, cursos, certificações

etc, melhor! 

NOVIDADES
Desenvolvimento de Software

Benefícios
No-Code e Low-Code

+ 14 CURSOS

“...AS NOVAS
PLATAFORMAS DE

DESENVOLVIMENTO
NO-CODE E LOW-CODE

ESTÃO EM NOVA
ONDA.”

Hoje temos mais de 14

cursos em diversos

segmentos 
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+420 AULAS
São mais de 420

videoaulas com acesso

de 1 ano.

ÁREA PREMIUM
Assinatura mensal
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As plataformas Low-Code são

diversas e vieram para ficar.

Alias, tudo o que ronda este

novo assunto de plataformas de

desenvolvimento serve para

aprimorar e aperfeiçoar as

plataformas, visando sempre

trazer e proporcionar os

profissionais desenvolvedores

em uma melhor experiência.  

Segundo a Forbes americana,

hoje há discursão em como usar

essas plataformas e não se

vamos usar ou não. 

A questão agora é como resolver

o problema de nossos usuários e

clientes. Como vamos levar a

tecnologia para eles? De que

forma?  

Em via de fatos o usuário final

não sabe na maioria das vezes

se seu aplicativo ou sistema é

desenvolvido na linguagem A

ou B, qual o banco de dados e

acessos por exemplo. 

Para o usuário é indiferente a

tecnologia empregada, o que

ele mais quer é resolver seu

problema com o menor custo

possível e no menor tempo. 

NO-CODE OU LOW-CODE

 

As plataformas de low-code assim como as

plataformas no-code também são muito

requisitadas atualmente.

O QUE DIZER DE LOW-
CODE?ESCOLHER

Carreiras TI - Pág 10 

NO-CODE

A Ew Sistemas Ti disponibiliza

diversos cursos na área de TI. Temos

cursos que são comercializados

separadamente uns dos outros, ou

seja, o cliente compra o(s) curso(s) que

lhe agrada e precisa.  

Contudo, também temos cursos em

nossa Área Premium que são todos os

cursos das mais diversas plataformas

no-code e low-code. Cursos para

desktop ambiente windows, web e

aplicativos mobile. 

FORMANDO PROFISSIONAIS

N O V A S  T E C N O L O G I A S

Seja nosso aluno e venha estudar com

quem entende e está na área de TI há

mais de 30 anos. Sendo que desdes

30 anos, somente em sala de aula são

25 anos. Com mais de 20 mil alunos

nestes 25 anos de experiência.

Nossos alunos têm mentoria durante

a vigência de sua assinatura, com o

Prof. Ednewton de Vasconcelos.

Também temos grupo de WhatsApp

da comunidade da Área Premium.

Emitimos certificados de conclusão

por curso da Área Premium. 

 

LOW-CODE



LOW-CODE

Pensando desta forma, vemos as plataformas no-code e low-code saindo na
frente das plataformas com códigos nas mais diversas linguagens.
Também não significa que irá acabar as linguagens etc. Talvez com o tempo
tudo fique mais integrado assim como está ocorrendo nos dias atuais com as
plataformas de desenvolvimento no-code e low-code.

C A R R E I R A S  T I  -  P Á G  1 1

NO-CODE



LEMBRE-SE QUE
VOCÊ É O ÚNICO
RESPONSÁVEL
POR ONDE VOCÊ
ESTARÁ DAQUI A
ALGUNS ANOS.
Prof. Ednewton de Vasconcelos
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BUILT

COMO SUPERAR

D E P R E S S Ã O

20
ANSIEDADE CRISE 

CRISE DO PÂNICO
Medo de sair de casa 

MEDO
sabotagem pessoal

DEPRIMIDO
o efeito copo de cristal

DEPRESSÃO ,  CR ISE  DO  PÂN ICO  E  ANS I EDADE

Reportagem Especial

TUDO VAI FICAR

OK
Você não está sozinho(a)! 
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A depressão pode afetar

qualquer pessoa.

Não é um sinal de fraqueza.

É um transtorno tratável

por meio de psicoterapia,

medicamentos

antidepressivos ou uma

combinação de ambos.

A depressão é um transtorno

mental caracterizado por

tristeza persistente e pela perda

de interesse em atividades que

normalmente são prazerosas,

acompanhadas da incapacidade

de realizar atividades diárias,

durante pelo menos duas

semanas.

Além disso, pessoas com

depressão normalmente

apresentam vários dos seguintes

sintomas: perda de energia;

mudanças no apetite; aumento

ou redução do sono; ansiedade;

perda de concentração;

indecisão; inquietude; sensação

de que não valem nada, culpa

ou desesperança; e

pensamentos de suicídio ou de

causar danos a si mesmas. 

Fonte: Site OPAS BRASIL

Secundo a OMS - Organização
Mundial de Saúde, A depressão

é um transtorno mental
caracterizado por tristeza

persistente e pela perda de
interesse em atividades que

normalmente são prazerosas,
acompanhadas da incapacidade

de realizar atividades diárias,
durante pelo menos duas

semanas. 

Carreiras TI - Pág 13

DOENÇA QUE MATA

DEPRESSÃO

Afinal de contas, o que é depressão?

CARREIRAS TI - PÁG 14



Da redação

             onverse com seu
médico. Converse sobre os
seus sentimentos com uma
pessoa de confiança. A maior
parte das pessoas se sente
melhor depois de conversar
com alguém que se preocupa
consigo.
Busque ajuda especializada.
Um profissional de saúde ou
médico local é um bom
começo.
Lembre-se que, se receber
cuidados adequados, você
poderá melhorar.
Continue a realizar as
atividades das quais você
gostava quando estava bem.

Fonte : Site OPAS BRASIL

C
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Preserve as suas relações
pessoais. Continue em
contato com sua família e
amigos.
Faça exercício regularmente,
mesmo que seja apenas uma
caminhada curta.
Procure comer e dormir
regularmente.
Aceite o fato de que você
talvez tenha depressão e
ajuste as suas expectativas.
Você talvez não consiga
realizar tanto quanto
realizava anteriormente.
Evite ou limite o consumo de
álcool e abstenha-se de
drogas ilícitas, pois podem
piorar a depressão.
e tiver pensamentos suicidas,
contate alguém
imediatamente e peça ajuda.

Lembre-se: a
depressão tem
tratamento. Se

você acreditar que
tem depressão,
busque ajuda.

Na reportagem sobre
Inteligência Emocional
aborda o tão importante que
é nos conhecermos e tirar o
melhor proveito. Tudo vai
contra a nossa
autosaboragem. Nós mesmos
precisamos entender nossas
emoções e nossas limitações
para podermos sair da
melhor forma possívle da
depressão.

O QUE VOCÊ PODE FAZER SE
ACREDITAR QUE ESTÁ 
DEPRIMIDO?

Quadro
Depressivo



ANSIEDADE

1

DEPRESSÃO CLASSIFICAÇÃO

2 3

Veja abaixo os quadros
depressivos mais

comuns e suas
características:Transtor

no depressivo maior
(depressão unipolar)
...Depressão bipolar.

...Distimia (transtorno
depressivo persistente)
...Depressão pós-parto.
...Transtorno disfórico

pré-menstrual.
...Transtorno afetivo
sazonal. ...Depressão

psicótica.

Pessoas negativas não enxergam soluções e aumentam os
problemas. Preferem a lamentação, a murmuração, o

pessimismo. Melhor é acender o fósforo que lamentar a
escuridão. Dr. Drauzio Varella

DOENÇA MAIS INCAPACITANTE
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”“

DOENÇACOMUM 

NO MUNDO 

O Brasil é o país com a
maior taxa de pessoas

com transtornos de
ansiedade no mundo e
o quinto em casos de
depressão. Segundo

estimativas da
Organização Mundial

da Saúde (OMS)
divulgadas nesta

quinta-feira, 23, 9,3%
dos brasileiros têm

algum transtorno de
ansiedade e a

depressão afeta 5,8%
da população.

A depressão é uma doença comum no
mundo todo.  

Segundo a OMS, 300 milhões sofrem do
transtorno no planeta; estigma ainda
impede buscar por ajuda

Segundo a Organização Mundial de
Saúde (OMS), Brasil é o segundo com
maior número de depressivos nas
Américas, com 5,8% da população,
ficando atrás somente dos Estados
Unidos, com 5,9% de depressivos. A
doença afeta 4,4% da população mundial
O Brasil também é o país com maior
prevalência de ansiedade no mundo:
9,3%.

OMS afirma que, até
2020, cerca de 350

milhões de pessoas no
mundo sofrerão de
depressão. Segundo

dados da Organização
Mundial da Saúde

(OMS), cerca de 700
milhões de pessoas no
mundo sofrem, hoje,

com doenças mentais e
neurológicas.



PROJETO
Deseja Apoiar o Projeto Carreiras TI?

Seja um apoiador do nosso projeto. Basta apontar a câmera do
seu celular para o QR Code acima.  
Você pode apoiar com qualquer valor, inclusive pode apoiar
mensalmente.
Todos os colunistas e a revisora são voluntários. Contudo, há os
custos operacionais, com os servidores, hospedagens do site e
rádio etc. 
Nos ajude a continuar com o projeto.



CARREIRA

MERCADO DE TI
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              propósito, venho muito tempo
falando deste assunto em sala de
aula. Como o aluno precisa fazer para
obter o melhor conhecimento em sala
de aula e adquirir experiência mesmo
antes da formatura. Não é de hoje que
vejo alunos entrando em sala de aula
após o inicio da mesma, e nem ao
menos dá boa noite, nenhum
cumprimento e respeito pelo
professor e pelos colegas.  

Para se ter uma excelente carreira
de TI precisamos mudar alguns dos
nossos hábitos. Podemos começar
pela educação o que acham?
A maioria das empresas estão
cobrando padrões altíssimos para
os quadros de profissionais. As
vagas não estão sendo
preenchidas e está faltando
profissionais gabaritados no
mercado de trabalho. 

A

Reportagem Mercado TI 
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Acredito que a primeira superação
do profissional de TI é se conhecer
melhor. Saber que existem outras
pessoas que precisamos conhecer
e nos relacionarmos com elas.
Precisamos ter uma postura única
de educação, seja com quem for e
onde for. Porque na vida, sempre
desenvolvemos diversos papéis de
diversos perfis. Nascemos em uma
casa com família formada (a
maioria das pessoas).

Nosso primeiro papel é a de filhos
e filhas. Somos criados por nossos
pais e portanto, precisamos
aprender com a vida. Depois de
crescermos estamos no papel de
estudante. A nossa primeira saída
da casa de nossos pais, para
ficarmos um tempo sozinhos sem
eles, é a escola. A escola nos
tornamos aprendiz.

 Depois de um curto tempo,
chegamos à faculdade. Ali
aprendemos muito mais, porque
agora precisamos entender a razão
do estudo em si. Estamos
estudando para a área que nós
gostamos (ou pelo menos é assim
para a maioria das pessoas). Se
você está cursando o ensino
superior porque seu pai ou alguém
quer, eu lamento muito.

Nos 18 a 20 anos, já era para
estarmos maduros no quesito
educação, não acham? Então, mais
não é o que vejo no dia a dia de
professor. Como você terá uma
brilhante carreira se você náo é
educado(a)? 
 

Estamos tratando de diversos
assuntos nesta revista. Mas são
assuntos que se entrelaçam e
permeiam por veredas sem atalhos
umas às outras. O que quero dizer,
que precisamos ter
autoconhecimento na matéria de
Inteligência Emocional,
precisamos nos conhecermos para
depois sair pelo mundo e trabalhar
por ele. Com pessoas é claro.
Como fazer essas coisas sem
preparo? A pouco dissemos que
nosso EU está doente com quadro
depressivo. Observem que tudo
está entrelaçado não é mesmo?
Precisamos ter uma saúde mental
favorável para enfrentarmos a
selva de pedra que há la fora.

Quantos anos mais se passará pela
sua vida para que você se dê conta
disso? 

"O profissional
precisa entender

que ele é o
currículo dele!"

P R O F . E D N E W T O N  D E
V A S C O N C E L O S  

formação
estudar certo 
da forma correta
para ter o melhor 
proveito do tempo...



Em primeiro lugar para se ter uma excelente carreira de TI,
seja educado(a), conforme já mencionado. Depois tenha
resiliência, servirá para você se tornar uma pessoa melhor.
E por último estude bastante, acredito que são os três
primeiros passos para você ser um profissional educado,
com ascensão e com maturidade para enfrentar os
problemas do dia a dia. Desta forma, você poderá chegar
rápido ao entendimento da necessidade de se aprimorar  o
tempo todo, ser melhor, para oferecer seus serviços. 

Uma pergunta que devemos fazer sempre, é se como eu
estou, ou como eu sou, alguém me contrataria? Você
contraria você mesmo?

Não podemos ser nossos juízes, porque não vamos achar
falha em nós. Procure se comportar conforme o perfil que
você está vivendo. Se é de estudante, que seja, porque você
já deve estar estudando bastante para chegar onde quer
daqui a alguns anos. 
 

AFINAL O QUE FAZER?

Educação

Seja educado(a) com todos.
Aprenda a respeitar as
pessoas. Não interessa a cor,
classe, gênero Porque se
você respeitar as pessoas
você estará um passo a
frente da empatia.
Necessário para trabalhar
em grupos conforme vimos
na IE. 

Resiliência

Segundo o
dicionário ser
resiliente é:

By Prof. Ednewton de Vasconcelos

Que tem a capacidade de
recuperar após um revés ou
de superar situações de
crise, adversidade ou
infortúnio; que demonstra
resiliência (ex.: pessoa
resiliente).

Estude

Precisamos entender que
somente pelos estudos que
qualquer pessoa chega ao
topo no mercado de TI no
mundo. 

MERCADOTI
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PROF. EDNEWTON DE VASCONCELOS

resiliência: 
Capacidade de superar, 
de recuperar de 
adversidades.
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PodCast
O Professor Despertador

Nosso podcast está no Spotify,

Apple, Google, Deezer etc.

 

Você pode acompanhar nosso

podcast "O Professor

Despertador" nas diversas

plataformas de conteúdo deste

tipo. 

Disponibilizamos todos os dias às 7h da

manhã, com exceção dos domingos.  



Criamos soluções que agregam valor ao seu
negócio! Desenvolvimento de Sistemas;

Criação de Sites Incríveis; Aplicativos Mobile;
Hospedagens de Sites; Sistemas Desktop;

Consultoria em TI; Sistemas Web; Portais
Profissionais. Ew Sistemas de TI

Carreiras TI - Pág 22

https://ewsistemasti.com.br



Nossa Área de Membros é
destinada para os alunos
estudarem os cursos que
acharem necessários. A

comercialização é
individual por curso. 

Vá mais longe! Veja mais adiante! Venha você

também estudar Cursos de TI em nossa Área de

Membros. Plataforma própria!Rápido acesso!

Descomplicado! 

Carreiras TI - Pág 23

ÁREA DE MEMBROS

CURSOS

Cursos individuais

https://ewsistemasecursos.com.br/ava 



ÁREA PREMIUM

A ÁREA

Diferente  de
tudo  o  que  você
já  v iu !

ht tps : / / cur so s . ews i s t emas t i . com.br/home

CARREIRAS TI  -  PÁG 24

+ 14 Cursos
+ 420 Aulas

Acesso ilimitador por um ano

ASSINATURA MENSAL
sua carreira em primeiro lugar



Sistemas
DIVERSOS SISTEMAS

DESKTOP

WEB

APLICATIVOS MOBILE

SOB DEMANDA

PRONTOS

CUSTOMIZADOS

DOCUMENTAÇÃO F ISCAL

NOTAS F ISCAIS

CRM

ERP

DIVERSOS SEGMENTOS

COMERCIA IS

INDUSTR IA IS

https://ewsistemasti.com.br

SHS Q. 06 Bloco A Sala 501, Asa
Sul Brasília-DF. CEP: 70.316-000
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Atualmente temos a parceria
com a multinacional
Compufour 4. Uma empresa
pertencente ao grupo italiano
Zucchetti. 

A Ew Sistemas TI orgulha
desta parceria, uma empresa
de renome nacional e
internacional com mais de 25
anos de existência.  

PARCEIROS
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Compufour 4

https://compufour.ewsistemasti.com.br
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A ARTE DE
DESENVOLVER

Inovar mais rápido e
trabalhar com mais
inteligência;
Melhorar a experiência
do cliente;
Melhorar a eficiência
operacional;
Economizar recursos e
aumentar faturamento.

Modelagem Visual
(Arrastar e Soltar;
Confiabilidade e
padronização;
Mínimo de codificação
manual;
Confecção de Layouts
Responsivos;

Por que Usar a Plataforma
Gvince?
Plataforma de
desenvolvimento Gvinci
permite a entrega rápida de
aplicativos de negócios com
investimento inicial mínimo
em configuração,
treinamento e implantação.

GVinci lhe habilita para: 

O Gvinci acelera a
transformação digital.

As Vantagens:

Projetos concluídos em
menor tempo (10x);
Economia de Custo
(80%).

Controles:
Diversos componentes de
alta qualidade, prontos para
utilizar, agilizando o
desenvolvimento.

Gatilhos e Processamento
em Batch:
 
- Manipule grande volume
de informações e atualize ou
insira novos registros de
forma fácil e ágil em seu
sistema.

Gráficos:
Crie sofisticados painéis
com informações visuais e
relevantes de seu negócio.

Construtor de relatórios,
diversas integrações com
ERP, serviços e nuvem e
redes sociais.

A Ew Sistemas TI a partir de
2021 disponibilizará cursos
Gvinci.

O  Gv ince  é  uma  é  P la t a fo rma  Low -

Code  que  ag i l i z a  e  f ac i l i t a  o

desenvo l v imen to  de  S i s t emas  e

Apps .

P A R C E I R O S

https://www.gvinci.com.br
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PRÓXIMA EDIÇÃO
1) Entrevista com o primeiro aluno da Ew Sistemas TI; 

2) Mercado de TI;

3) Soft Skills;

4) Inteligência Emocional;

5) Diversos assuntos.



" O  S E N H O R  É  O
M E U  P A S T O R . . . "

S A L M O S  2 3



Sua publicid
ade aqui.

..

PUBLICIDADE

Divulgue sua marca na revista!
comercial@ewsistemasti.com.br

Viu Como Você Olhou? 



COLUNISTAS
NOSSOS

1° quadro de cima para baixo:

Prof. Fernando Gonçalves;

Prof. Cleudson Cavalcante

Profa. Jéssica Passos

Quadro ao lado Prof. Ednewton de

Vasconcelos e sua esposa.

"Todo conhecimento precisa
ser compartilhado." Prof.
Ednewton de Vasconcelos

Colunistas a partir de dezembro/2020



Revista Carreiras TI

Realização:

https://cursos.ewsistemasti.com.br

(61) 4042-0701

Voz e Whatsapp

comercial@ewsistemasti.com.br


