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E-BOOK CURSO BÁSICO WINDOWS

NÃO SABE WINDOWS?

NO AR!
A RÁDIO WEB QUE TOCA TECNOLOGIA!

baixar--> https://bit.ly/2SKmNVy

"O coração alegre aformoseia o rosto..."

Provérbios 15:13a
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Você pode ler, ainda dá tempo, pois nós
temos todas as edições online no endereço
"
eletrônico:
https://carreirasti.ewsistemasti.com.br
https://revistacarreirasti.glideapp.io
Acesse agora mesmo o site ou o app para
ler todas as edições.
Revista Carreiras TI.
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APRECIE SEM MODERAÇÃO!

CLUBE
NO-CODE
ABERTO 24 HORAS

Plataformas no-code e low-code
Desktop, web e apps.
Curso de Inteligência Emocional
Bancos de Dados, entre outros...

Não é necessário ser formado(a) em TI.
Sem nenhuma linha de códigos.

Venha estudar e aprender a desenvolver
sistemas e aplicativos

Apenas R$ 79,00
+ 21 Cursos
+ 480 Videoaulas
Acesso ilimitado no período da assinatura
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Não é necessário ter grandes valores de saldo no cartão.
Aceita pagamento via boleto e cartão .
Emitimos Certificados Válidos para as Faculdades

Assinatura mensal | Sua carreira em primeiro lugar
https://cursos.ewsistemasti.com.br/ap/

Todas nossas edições estão no site
https://carreirasti.ewsistemasti.com.br
ou no app Carreiras TI disponível no site.

EW SISTEMAS TI

PROJETO

Deseja Apoiar o
Projeto?

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.
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VISÃO
POR EDNEWTON DE VASCONCELOS

UX EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO
Nos últimos tempos temos visto
bastante falar sobre marketing digital. As
empresas cada vez mais estão se
valendo desses profissionais com suas
técnicas para vender e alavancar a
venda de seus produtos.
Por outro lado "esta experiência começa
com a "facilidade e a intuitividade" com
que um consumidor pode encontrar ao
acessar, avaliar ou comprar produtos e
serviços." Segundo a Kelly Soares,
retrata muito bem nesta matéria a
importância para todos os envolvidos no
processo de marketing necessários para
as empresas venderem.

Outra matéria interessante para o
estudante e o profissional é a
autossabotagem. Todos nós devemos
conhecer
o
princípio
da
autossabotagem, porque na maioria das
vezes é sileciosa, quando for notada
pode ser muito tarde.
Todas as demais matérias e colunas dos
Professores são excelentes e vale os
minutos investidos na leitura de cada
uma delas. Eu aconselho a leitura de
todas as colunas e matérias.
Aprecie sem moderação!

ENTREVISTA
Geovana Aguiar Salgado Passos
2) O que te levou a começar a desenvolver
sistemas?
A curiosidade em aprender uma área
nova e também por ser uma tecnologia muito
importante em que na atualidade todos
precisam ter contato, mesmo que seja pouco.

Meu nome é Geovana tenho
20 anos e sou estudante de
pedagogia e do curso No
Code. A TI é a profissão do
futuro, a tecnologia está em
tudo e nesse período em que
vivemos uma pandemia essa
tecnologia é o meio mais
importante para que todas as
pessoas possam entender a
importância dessa ciência.

ALUNA DE PEDAGOGIA
ESTUDANDO TI..

4) Essas dificuldades hoje foram atendidas
com os sistemas desenvolvidos por você?
Com certeza, não é necessário nem
mesmo fazer pesquisas para entender o
significado de algo, durante o manuseio da
plataforma é possível tirar as dúvidas.
5) Na sua concepção qualquer um pode
iniciar a carreira de desenvolvedor de
sistemas?
Sim, é algo que parece ser difícil de
entender, mas durante os estudos e com um
bom professor tudo fica claro.
6) Ainda baseado na resposta anterior, você
acha que uma pessoa comum pode
desenvolver
seu
próprio
sistema
e
aplicativo?
Sim, tudo depende da força de vontade
da pessoa e o quanto ela vai se dedicar ao
curso, mesmo tendo noções básicas é possível
aprender a desenvolver sistemas e app NoCode.
7) Atualmente você desenvolve em quais
plataformas?
Estou utilizando as ferramentas de
desenvolvimento
desktop,
web
e
as
plataformas
de
desenvolvimento
de
aplicativos.
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1)
Faça
uma
breve
apresentação de você e sua
visão na área de TI;

3) Quais foram suas dificuldades no início?
Entender a linguagem que é diferente,
por exemplo: máquina virtual e browsers, mas
quando eu tive um melhor acesso aos
programas eu pude entender o significado de
nomes como esses.

PodCast: O Professor Despertador
ouça em + de 9 plataformas de sua preferência
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8) Como você conheceu a Ew Sistemas TI?
Através do aluno Alan Fernandes
(namorado) que faz o curso de Sistemas da
Informação na instituição que o professor
Ednewton de Vasconcelos ministrava suas
aulas e hoje nós dois somos alunos da Ew
Sistemas TI que por sinal é uma ótima
instituição com um professor muito capacitado.
9) Quais cursos você adquiriu?
Estou tendo acesso a uma diversidade
muito boa de cursos como inteligência
emocional e o de desenvolvimento de
plataformas No-Code.
10) Seja sincera, você realmente aprendeu com
os cursos da Ew Sistemas TI?
Sim, o professor é muito esforçado em
transmitir aulas com uma ótima didática e
qualidade, além do seu esforço para responder
às dúvidas dos alunos.
11) Você indicaria os cursos?
Sim, assim como já indiquei para uma
amiga.
CARREIRAS TI | PÁG 13

12) Recentemente você ingressou na Área
Premium na modalidade assinatura?
Sim e tem uma diversidade de cursos muito boa
com aulas excelentes com pagamentos mensais.
13) Como está sendo a experiência?
Muito rica em novos conhecimentos,
aprendizado e também são ferramentas que eu
não tive contato anteriormente antes de ter
acesso ao curso, ou seja, está sendo uma
experiência nova e muito interessante.
14) É verdade que na Área Premium os alunos tem
a mentoria todo o tempo diretamente com o
professor?
Sim, o professor é muito dedicado em estar
disponível para responder às nossas dúvidas e
estar disponível para ajudar, na área premium
temos acesso ao grupo onde podemos ter contato
com outros alunos e o professor.
15) Na sua opinião qual é a vantagem na Área
Premium em relação à Área de Membros?
Acesso a todos os cursos e o atendimento
no grupo com o professor e os alunos da área
premium.
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GEOVANA E O ALAN SEU NAMORADO

16) Qual o recado que você quer passar para a
turma de estudantes e para os profissionais da área
de TI?
A TI é uma profissão futurística e cabe a
todos responsáveis e estudantes da área tornar
essa tecnologia mais evoluída e sempre usar a
criatividade para sempre estar criando novas
ferramentas.

Geovana também concedeu entrevista na
rádio e podcast O Professor Despertador.
Ouça
https://carreirasti.radio.br
dia
12/06/21 às 10h.

17) Você estuda pedagogia, o que te levou a
começar estudar cursos na área de tecnologia?
É necessário até mesmo para a área da
pedagogia, a tecnologia está chegando nas salas
de aula e nos concursos, sempre é bom ter uma
experiência a mais, novos desafios e persistir em
caminhos diferentes que não conhecemos, essa é
uma forma de ganhar mais conhecimentos e
experiências novas.
Entrevista concedida ao Prof. Ednewton de
Vasconcelos

Coluna
Gerenciamento de Projetos

Gleice Louise Garcia Costa dos Santos
Analista de Sistemas
Gerente de Projetos de TI
CARREIRAS TI | PÁG 15

Especialista em Desenvolvimento de Sistemas Orientado a Objetos
pela UCB. Aluna regular do curso de Mestrado em Computação
Aplicada da UnB. Graduada em Sistemas de Informação pela UPIS.
Atuou por 12 anos como professora de cursos profissionalizantes e
cursos de gradução em TI, em Brasília/DF. É analista de TI em
empresa pública e desenvolve suas atividades como Gerente de
projetos de TI.

Gerenciar projetos em órgãos e empresas públicas
Gerenciar projetos é importante em
qualquer área. No setor público não
é diferente. Existem características
do gerenciamento de projetos na
Administração
Pública
que
abordaremos no artigo de hoje.
O setor público é responsável por
criar,
executar
e
administrar
políticas públicas que auxiliem na
qualidade de vida da população e a
gestão de como tudo isso é
realizado é de suma importância.
Às vezes, até se têm recursos
financeiros disponíveis, mas de
nada adianta se você não tiver uma
equipe qualificada e capaz de
gerenciar
as
atividades
para
executar um serviço.
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A
gestão
de
projetos
na
Administração
Pública
é
configurada de acordo com o
órgão, ou seja, não há um padrão
de gerenciamento de projetos no
Governo. O que existe na verdade é
uma legislação que regulamenta
projetos,
programas,
ações
e
atividades. Poucos órgãos têm um
escritório de gerenciamento ou
profissionais
específicos
para
atuarem de forma dedicada no
planejamento, acompanhamento e
monitoramento de resultados e
metas. Quanto menor é o órgão,
mais difícil em realizar as tarefas de
gerenciamento de projetos.

Entretanto, em governos maiores,
essas atividades tendem a ser mais
estruturadas com a centralização
de metodologias e processos a
partir do guia de gestão de
projetos, o PMBOK. Porém, ocorre
que quase sempre essas atividades
vêm carregadas de excesso de
burocracia e controles, porque
criaram muitos processos para
controlar as atividades e isso
dificulta o trabalho.
Uma boa saída é a centralização
das informações, já que isso é uma
dificuldade
grande
na
Administração Pública. Na prática
vários setores querem a mesma
informação relativa ao mesmo
projeto e perdem tempo até
encontrarem o que desejam. A
maioria dessas informações são
solicitadas pelos órgãos de controle
e o gestor perde muito tempo
reunindo esses dados.
Ainda tem a incerteza da receita
anual. A escassez de recursos pode
ser uma realidade ao longo no ano,
pois as verbas muitas vezes são
destinadas para outras finalidades.
Assim, se existe o corte de recursos
claramente haverá impacto em
escopo e prazo.

Gerenciar projetos em órgãos e empresas públicas
Contudo, quando o setor público
realiza uma boa gestão de projetos, há
um impacto na vida do cidadão,
positivo é claro! Entregar obras como
viadutos, escolas, postos de saúde,
hospitais, delegacias, dependências
para Polícia Militar e Corpo de
Bombeiros, entre outras, de certa forma
é gratificante para quem participa de
projetos
como
esses.
Com
o
planejamento e o gerenciamento de
projetos, o serviço público fica mais
acessível e abrangente para o cidadão.

Para mapear os responsáveis pelas
principais atividades e nomeá-los para
que o trabalho possa ser iniciado a
partir do planejamento. É importante
observar os critérios técnicos, porque
eles são primordiais para a execução do
projeto.

CARREIRAS TI | PÁG 17

Um ponto de atenção está relacionado
à origem de recursos, por isso, organizar
as atividades de acordo com as
particularidades de cada órgão é muito
importante. Levantar os custos de cada
fase do projeto é imprescindível para o
Assim, algumas dicas para gerenciar sucesso no final.
projetos na Administração Pública.
Definir
metas,
prazos
e
Inicialmente
entender
o
escopo, responsabilidades traz agilidade ao
objetivos e usuários finais é muito projeto. Agendar reuniões periódicas é
importante para a elaboração de um uma boa prática para alinhamento com
planejamento. Isso ajuda na execução todos os envolvidos.
dentro do prazo evitando o desperdício
de recursos públicos.
Por último, conferir e avaliar os
resultados são muito bons para
Verificar a complexidade do projeto identificar falhas e compreender os
antecipadamente ajuda a utilizar os erros.
recursos de forma mais eficiente.
Não podemos deixar de falar que todo
o processo deve ser documentado e
registrado, pois servirão de evidências
para futuras auditorias e de referências
para outros trabalhos.
Professora Gleice Louise
Fonte:
https://blog.houer.com.br/gestao-deprojetos-no-setor-publico/

NÓS SABEMOS COMO FAZER!

CONSULTORIA EM TI
Faça uma consulta!
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OPERAÇÕES EM TI
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
GESTÃO EMPRESARIAL
COMPUTAÇÃO EM NUVEM
CONSULTORIA EM SEGURANÇA
https://consultoria.ewsistemasti.com.br

EU POSSO TE AJUDAR!
Oi Pedro!
Tudo bem?

Você já ouviu
falar em
desenvolvimento
sem código?

Susan o Paulo
vai cursar aquele
curso que você
fez.

Olá Paulo.
Mais ou
menos

Não! Nunca
ouvi falar...

Já comecei
ontem!

Por que mais
ou menos
homem?

Conheça os
cursos da Ew
Sistemas TI.

Muito bom! Já
estou
desenvolvendo
diversos app.

https://cursos.ewsistemasti.app.br/ap

Estou meio
down hoje.
Preciso
resolver meu
problema.
Preciso de um
app

Vou procurar
conhecer e
começar agora
mesmo

Breve serei
eu!
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PROFISSIONAIS EM ALTA

MERCADO DE TI
Engenheiro
da Computação

JUNHO 2021

O que faz um Engenheiro da Computação?
Qual o salário médio? É promissora essa
carreira? É o que você vai ver nessa
matéria.
O profissional tem que ter
formação Superior na área de
Engenharia da Computação. O perfil do
profissional será capaz de projetar e
construir hardware e software.
Também sabemos que o software é a
parte pensante da informática, ou seja, é
o software que desempenha o papel de
lógica de uma regra de negócios. Por
exemplo: um software de controle de
estoque, orçamento, CRM, ERP, etc. O
Engenheiro da Computação desenvolve
estes softwares.

O pulo do gato está na outra área
do Engenheiro da Computação. É a área
da automação industrial, robótica,
gerenciamento da infraestrutura (redes)
e também uma carreira acadêmica.
Aliás, a carreira acadêmica serve para
qualquer
profissão
técnica,
profissionalizante ou acadêmica. Porque
sempre
vamos
precisar
destes
profissionais para ensinar e treinar
outros novos que estão chegando. É o
que chamamos de professor.
Bom, o profissional de Engenharia
da Computação quando formado será
Bacharelado
com
diploma
e
reconhecimento pelo MEC. Há diversas
instituições de ensino superior com
cursos de Engenharia da Computação.
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Para um excelente profissional da
área da engenharia, seja ele qual
for, é necessário ter o perfil de um
excelente matemático, até mesmo
porque, para ser engenheiro, provase que é um matemático. Precisa
gostar de tecnologia até mesmo
porque
está
no
campo
da
computação.

CARREIRAS TI | PÁG 22

E quanto ao mercado de
trabalho? Ah… chegou na parte boa,
né?
O mercado sempre está em alta
para os profissionais de Engenharia
da Computação com formação e
com conhecimentos básicos. Não
adianta só ter o diploma, precisa
também ter conhecimento na área.
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O Engenheiro é bem disputado também pela
indústria e comércio, além das empresas tradicionais.

O cargo de Engenheiro da Computação inicia com
salário médio de R$ 4.200,00 e pode chegar até R$
8.000,00 e até passar desse valor. O salário médio no
Brasil é de R$ 6.500,00.
Prof. Ednewton de Vasconcelos

Vai
um
Engenheiro da
Computação
aí?

SERVIÇOS DE
DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS SOB DEMANDA
Oferecemos soluções inovadoras para suprir todas às suas necessidades digitais.
Desenvolvemos sistemas sob demanda a partir do zero. São diversas tecnologias,
proporcionando condições que você tenha a gestão de sua empresa.

Emissão Fiscal
Temos diversos sistemas
com emissão de
documentos fiscais.

Sistemas Web
Disponibilizamos diversos
sistemas web
comercializados com
licença SAAS.

Aplicativos Móveis
Desenvolvemos
aplicativos móveis para
sua empresa ou negócio.

VAMOS COMEÇAR AGORA!
Peça já uma videoconferência com um de nossos consultores!
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ER

COLUNA

D
APREN

ER

D
DESAPREN

DER
N
E
R
P
A
E
R

Robson do Nascimento

Mestre
em
Aplicações
Militares, com foco em
Logística.
Possui
especializações na área de
Tecnologia em Análise de
Sistemas e Gerência de Rede
de Computadores. É docente
dos cursos de graduação e
de
pós-graduação
da
Fundação Getúlio Vargas
(FGV).
Esta coluna é um convite a Desaprender - substituição de aprendizagem inútil, que
você aprendeu, para Reaprender - gerar experiências cognitivas mais adequadas à
percepção da realidade e permitir que você se adapte, evolua e cresça.
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(HTTP://ARTECULT.COM/WP-CONTENT/UPLOADS/2018/02/NOSCE-TE-IPSUM.JPG)

Trilha de Aprendizagem Individual e
Personalizada
Na edição do mês de maio da Revista
Carreiras TI, vimos um dos meios de
educação continuada e de auxílio ao
desenvolvimento
pessoal
e
profissional:
as
Trilhas
de
Aprendizagem.
Com os diversos recursos tecnológicos
disponíveis:
smartphones,
tablets,
redes wi-fi, conexões de 3G, 4G e em
breve a 5G, o acesso a cursos, eventos e
aulas
on-line
têm
sido
mais
democratizado e facilitado.

Os cursos do tipo MOOC – Massive Open
On-Line
Courses
oferecidos,
gratuitamente,
por
empresas
ou
Instituições
de
Ensino
são
oportunidades
de
aquisição
de
conhecimento e desenvolvimento de
competências em curto espaço de
tempo.
Nesta edição vamos ver como é possível
criar uma Trilha de Aprendizagem
Individual e Personalizada.
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É fato que cada indivíduo tem uma
necessidade
específica
de
aprendizado, por isso os caminhos
de aprendizagem, as trilhas, podem
e devem ser personalizadas.
Vejamos alguns passos para ajudar
nessa empreitada de criar uma
Trilha de Aprendizagem Individual e
Personalizada...
O primeiro passo para a construção
da trilha é realizar um diagnóstico.
Quais são as deficiências ou lacunas
de aprendizagem necessárias ao
desenvolvimento
pessoal
ou
profissional?
A frase da figura “Nosce te ipsum”
ou “Conhece-te a ti mesmo”, inscrita
no pórtico de entrada do Oráculo de
Delfos, atribuída ao filósofo grego
Sócrates, que viveu de 479 a 399 a.C.,
registrou e representa a importância
do autoconhecimento do indivíduo
sobre si mesmo.
Este diagnóstico pode ser feito a
partir da identificação e da coleta de
informações
sobre
os
conhecimentos,
habilidades
e
competências que precisam ser
trabalhados.
Por exemplo, se reconheço que
tenho a necessidade de desenvolver
a capacidade de me expressar
oralmente em uma apresentação,
isso pode ser trabalhado a partir da
realização
de
cursos
de
comunicação oral e escrita.
Há diversos cursos online de
comunicação para expressão oral,
verbal e corporal, com foco no
desenvolvimento comportamental.
Alguns serão mais adequados do
que outros, por isso, vem o segundo
passo: a pesquisa.

Tendo realizado o diagnóstico inicial
sobre
as
necessidades
de
aprendizagem, a fase seguinte diz
respeito à realização de uma vasta
pesquisa sobre a oferta dos cursos,
eventos
e
microcursos
online
disponíveis
relacionados
à
construção
da
Trilha
de
Aprendizagem.
Para
exemplificar,
sobre
a
necessidade de realizar cursos de
comunicação do tópico anterior,
pesquisar:
dois
Cursos
on-line
sobre
“Comunicação Oral”;
dois
cursos
on-line
sobre
“Comunicação Verbal”;
- um Webinar ou Palestra; e
- uma Live (gravada ou a ser
realizada).
O terceiro passo é a seleção e
escolha de cursos ou eventos a serem
cumpridos em um espaço de tempo.
Quais dos cursos pesquisados são
compatíveis com os objetivos de
aprendizado
em
relação
ao
conteúdo, duração e disponibilidade
de tempo?
Ao listar os cursos e eventos
pesquisados, pode-se fazer uma
relação para facilitar a escolha:
1)Curso on-line de “Comunicação
Oral” – 2 semanas
2)Webinar
sobre
“Comunicação
Verbal” – Data dd/mm/aaaa
3)Live sobre “O corpo fala” - Data
dd/mm/aaaa
4)Curso online sobre “Expressão Oral”
– 1 semana
5)Palestra sobre “Leitura e cérebro
criativo” - Data dd/mm/aaaa
6)...
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O quarto passo é o planejamento.
Este passo consiste em adequar um
calendário e agenda que sejam
passíveis de acompanhamento e
cumprimento.
Devem ser evitados os eventos ou
cursos em que haja sobreposição
de dias e horários ou aqueles cujos
conteúdos sejam semelhantes.
1)Curso online de “Comunicação
Oral” – 1 a 17/Julho
2)Webinar sobre “Comunicação
Verbal” – 16 de Julho
3)Live sobre “O corpo fala” – 1° de
Agosto
4)Curso online sobre “Expressão
Oral” – 16 a 31/Agosto
5)Palestra sobre “Leitura e cérebro
criativo” – 16/Julho
No exemplo acima, a palestra e o
webinar
tiveram
as
datas
coincidentes e, portanto, um deve
ser evitado.
O quinto passo é a execução.
Uma vez tendo realizado o
planejamento, basta ter FÉ (Foco e
Energia) para realizar a trilha.
Foco para não perder a direção e o
alinhamento com os objetivos.
Energia – disposição para ser
educado e disciplinado a seguir
com o planejamento realizado.

O sexto passo é a avaliação. Neste
último passo é importante verificar
a
qualidade
da
trilha
de
aprendizagem e listar os prós e
contras,
as
facilidades
e
dificuldades encontradas.
O que deu certo? O que pode
melhorar?
O curso ou evento contribuiu para
ampliar a visão sobre o que se
esperava
da
Trilha
de
Aprendizagem? As habilidades e
conhecimentos desejados foram
obtidos?
A
quantidade
de
horas
foi
suficiente ou foi em demasia?
Os dias e horários selecionados
foram adequados?
Estou apto (a) a realizar trilhas mais
elaboradas?
Com base nesta avaliação as novas
Trilhas de Aprendizagem poderão
ser equilibradas em relação ao
conteúdo,
disponibilidade
e
avaliadas como podem ser mais
acessíveis, flexíveis, mais focadas ou
mais incrementadas.
As possíveis alterações visam a
ajudar a corrigir a existência de
falhas ou deficiências a serem
evitadas
e
a
melhorar
ou
potencializar os benefícios para a
criação da próxima Trilha de
Aprendizagem.

PODCAST

O PROFESSOR
DESPERTADOR
Prof. Ednewton de Vasconcelos

PODCAST
Disponível em + de 9
plataformas
de podcast
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Diversas informações
sobre TI
Novos Episódios de
segunda a sábado 7h.
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Aprendizados importantes a serem
considerados ao criar a própria Trilha de
Aprendizagem:
- é importante ter disciplina para
seguir aquilo que foi planejado;
- a primeira Trilha de Aprendizagem
pode ser curta e objetiva e deve servir
como um exemplo para a construção de
outras trilhas futuras;
- a melhor Trilha de Aprendizagem é a...
próxima, a seguinte... Com o passar
do tempo, com a experiência adquirida
nas trilhas anteriores, será possível
construir trilhas mais objetivas e
eficientes.

E você, já construiu sua própria Trilha de
Aprendizagem?
Se ainda não o fez, está disposto a
construir?
Compartilhe conosco!
Prof. Robson do Nascimento.

NOMADIC

|
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Tecnol
Solar

Economize até
95% de energia
elétrica.

Faça um
orçamento sem
compromisso!

(61) 4042-3360 Voz/Whatsapp

comercial@tecnolsolardf.com
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https://tecnolsolardf.com

SEGURANÇA E DEFESA
CIBERNÉTICA

Adão dos
Santos
COLUNA

REVISTA CARREIRAS TI
Adão dos Santos - É pesquisador da área de Segurança Cibernética,
Graduado em Licenciatura Plena em Matemática, possui Especialização
em Redes de Computadores e Especialização em Gestão da Segurança
da Informação e Comunicações. É militar, especialista em defesa
cibernética. Possui as seguintes certificações: CISSP, OSCE, OSCP,
C|EH, C|HFI - Linkedin:linkedin.com/in/adaosantos/
Lattes:http://lattes.cnpq.br/6673789217016760
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PROF. ADÃO DOS SANTOS
CONSULTOR DE NEGÓCIOS

Olá caro leitor, sejam muito bem
vindos à nossa quarta edição da coluna
Segurança e Defesa Cibernética. Nestas
primeiras
quatro
edições
nós
abordamos o tema “Red Team”. Aqui
nós discutimos o que é um Red Team,
por que nossas organizações precisam
ter um time desse e falamos também
sobre quais as habilidades necessárias
para um Red Team.
Bem.. para encerrarmos
essa discussão hoje nós vamos tratar
sobre o mercado de trabalho, vamos
falar de salário, demanda e evolução
profissional.
Inicialmente precisamos entender
que esta é uma área relativamente
nova, então é comum não termos as
denominações bem definidas. O que
quero dizer é que normalmente nos
referimos a profissionais que atuam
nessa área, no Brasil, como profissional
de Cybersegurança, Especialista em
Segurança Cibernética, Especialista em
Segurança da Informação e, talvez o
mais próximo do que realmente é,
pentester.
Muitos
termos
“aportuguesados”, não é verdade?
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O fato é que todas estas
denominações estãos relacionadas à
segurança
de
infraestruturas
de
tecnologia da informação e, portanto,
guardam uma correlação. Vale lembrar
que esta relação também pode ser
encontrada fora do país, especialmente
na Europa e Estados Unidos.
Então como está o
mercado
de
trabalho
para
profissionais que atuam na área de
Segurança Cibernética?
De
acordo
com
o
(ISC)2
Cybersecurity Workforce Study, 2020,
estima-se que haja um gap, uma
defasagem, no número de profissional
especialista em cybersegurança de 330
mil profissionais apenas no Brasil, esse
número chega a pouco mais de 3
milhões de profissionais quando
pensamos em termos globais. Vale
lembrar que a ISC2 é uma das
organizações mais respeitadas no
mundo
quando
o
assunto
é
Fonte:
(ISC)2 Cybersecurity
Cybersecurity.

CARREIRAS TI | PÁG 34

Workforce Study, 2020
Com base em estudos, não só o da ISC2, mas em muitos outros, podemos concluir que há de fato uma
carência bastante grande por profissionais de Cibersegurança, isso também pode ser observado em uma
pesquisa recente divulgada pela Robert Half International, um empresa de consultoria em Recursos
Humanos, com sede na Califórnia - EUA.
Qual a remuneração média de um profissional de Cibersegurança?
A remuneração de profissionais que atuam em Tecnologia da Informação de forma geral, é bem
diversificada. Se por um lado temos profissionais muito bem remunerados, por outro temos também
aqueles profissionais extremamente explorados. A remuneração é influenciada por diversas variáveis,
desde tempo de experiência na área, certificações e, principalmente, a região onde se pretende atuar.
A Robert Half International realizou em 2020 uma pesquisa acerca da remuneração de profissionais de
diversas categorias. A pesquisa contou com a participação de 100 CIO/CTOs de organizações que atuam
no Território Brasileiro. A seguir apresento um recorte do resultado da pesquisa no tocante ao cenário de
Segurança Cibernética.

Fonte: Guia Salarial 2021, RH

A pesquisa dividiu os profissionais em quatro níveis de conhecimento/experiência, de
forma resumida, o nível menos experiente e, em tese, com conhecimento mais modesto
vai de 0 a 25º e o mais experiente e com um nível de conhecimento no estado da arte
vai de 75º a 95º, como pode ser visualizado na tabela anteriormente apresentada.
Como podemos observar, os salários talvez não sejam os piores, ainda que em reais,
contudo estão um pouco distante da realidade de outros países como os EUA por
exemplo, como podemos verificar no gráfico a seguir, produzido pelo site especializado
em recrutamento ZipRecruiter.

Fonte: https://www.ziprecruiter.com/Salaries/Junior-Cyber-Security-Analyst-Salary

Fonte: https://www.ziprecruiter.com/Salaries/Senior-Cyber-Security-Analyst-Salary
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PROF. ADÃO DOS SANTOS
CONSULTOR DE NEGÓCIOS

Como ocorre a evolução profissional em
Cibersegurança?
Como você deve ter observado no recorte
do guia salarial da Robert Half International,
nós temos, em geral, quatro cargos distintos
distribuídos em quatro níveis diferentes de
experiência e conhecimento, todos com
uma responsabilidade enorme. Alguns
cargos com mais afinidade com o hands on,
outros mais voltados para a parte de
gestão/estratégia, mas todos eles exigem
igual conhecimento acerca da área.

Nesse sentido, os profissionais que
escolhem a área de Segurança Cibernética
devem ter em mente a necessidade da
constante evolução, a busca incessante
pelo conhecimento. Disso decorre a
necessidade de capacitação constante e
atual e, uma coisa muito importante para o
mercado, a busca por certificações. As
chances de sucesso para os profissionais
que
possuem
certificação
é
perceptivelmente maior, basta olharmos a
descrição das vagas ofertadas para
percebermos isso.
Outro ponto importante para a
colocação do profissional no mercado é a
região onde se busca a colocação. A área
de Segurança Cibernética no Brasil hoje
tem uma grande concentração em regiões
específicas. São Paulo, Rio de Janeiro e Belo
Horizonte talvez sejam os principais polos
atualmente. Assim é importante para o
profissional que busca a colocação analisar
o mercado onde pretende atuar e,
sobretudo, estar disposto a mudanças.
Para estes profissionais as chances de
sucesso são realmente maiores.
Bem meu amigos, por ora encerramos o
assunto Red Team. Até a próxima!
Prof. Adão dos Santos
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P.S.: Convido a você ouvir nosso Programa
Direto ao Ponto. Todas às quartas às 18h
no PodCast O Professor Despertador.
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João como eu
consigo
experiência?

Crescendo...

Trabalhando...

Experiência não
se compra...

Experiência
se conquista!

Vendo experiência
3 anos por R$
1000,00

Entendeu?

Atenção, só hoje é
promoção de
experiência...

Sim.
Claro que
sim!

(61) 2107-9400

Coworking em Brasília
Melhor Coworking em Brasília
Com a Melhor Localização no
Brasil 21 é na Concept Offices,
que traz segurança, conforto e
requinte para seu ambiente de
trabalho. Tudo isso pensando
em você!

ESCRITÓRIO VIRTUAL EM BRASÍLIA
Para aqueles que buscam um excelente endereço para
o seu Escritório Virtual em Brasília, nos também
oferecemos esse serviço.
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inteligência
emocional

Saber se Relacionar
Interpessoalmente
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Nas edições passadas nós estudamos
os quatros primeiros pilares da IE Inteligência Emocional. Agora vamos
estudar o quinto e último pilar, que é
Saber se Relacionar Interpessoalmente.
Então… como é relacionar com seus
sentimentos?
Como é relacionar com as outras
pessoas?
Alguns pontos importantes:
Cada indivíduo tem:
Suas próprias características;
Seus gostos;
Suas ideias;
etc.
Por isto talvez este seja o pilar mais
importante (sem desmerecer os demais).
Simplesmente
ter
relacionamento
interpessoal é extremamente habilidoso
e bem visto segundo os especialistas.

Neste mês vamos então
falar do quinto pilar:
Saber se relacionar
interpessoalmente.

Portanto,
o relacionamento
interpessoal é um processo importante
de comunicação no qual envolve a
interação de informações entre os
indivíduos.
Cada um de nós temos nossas próprias
características
de
comunicação,
interação, cultural, formação etc.
Este tipo de relacionamento interpessoal
com as pessoas que nos cercam é
importantíssimo para a conquista de
novos amigos e manutenção das
amizades.

Quinto
Pilar da IE

BY PROF. EDNEWTON DE
VASCONCELOS
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Quer ter muitos amigos?
Quer ter amizades verdadeiras?
O que fazer?
Para
ter
um
excelente
relacionamento
com
as
pessoas é necessário ter
habilidade interpessoal entre
todas as pessoas que estão à
nossa volta.
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Imagina todos os dias no
trabalho desempenhar papel com
diversas outras pessoas. Sempre as
mesmas

pessoas.

Para

manter

amenidades e bom relacionamento é
bom ter:
Cooperação;
Respeitar as diferenças (sejam
elas quais forem);
Saber

lidar

com

diferentes da sua;
Não julgar;
Não ter mau humor;
Não ser negativo;
Não ser individualista;
Interagir;
Promover alegria;
Compartilhar ideias;
etc.

opiniões

REVISTA CARREIRAS TI | REALIZAÇÃO EW SISTEMAS TI

RELACIONAMENTOS

Só pelo seu relacionamento
interpessoal ser bom ou
excelente.
Você
pode
impulsionar o sucesso de sua
carreira.
Deve-se refletir com seus
atos na interação com as
pessoas;
Ter responsabilidade e ser
responsável;
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ENTEDIMENTO...

Como desenvolver este tipo
de habilidade?
Desenvolver
cooperação entre a
equipe;
Ouvir os demais;
Gerir de portas abertas;
Diálogos;
etc.
Prof. Ednewton de Vasconcelos
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Fale
Conosco
Você sabia que pode falar
conosco por meio do aplicativo
Carreiras TI? Basta acessar o
aplicativo ir no menu superior
esquerdo e clicar em Fale
Conosco.
Você
poderá
preencher um formulário e nós
vamos receber sua mensagem.
Você pode fazer sugestões,
elogios,
reclamações,
perguntas, dúvidas entre outros
assuntos.
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HTTPS://EWSISTEMASTI.COM.BR/LOJA/PRODUTO/CRIARPLATAFORMA-DE-ENSINO/
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AUTOSSABOTAGEM

NÃO E LEGAL!

muita
cobrança...

Você já se perguntou por
que às vezes nossos pensamentos
"brigam" com o nosso eu? Por que

alguns estudantes e profissionais
estão sempre lutando contra si
mesmos? Por que pensamos o que
não queremos e ainda por cima
vivemos estes momentos? E quanto
o fracasso vem antes do sucesso?
Eu sei, são muitas perguntas, mas
você já deve em algum momento
ter vivenciado "coisas" desse tipo.
Algumas vezes e para algumas
pessoas é mais frequente do que
imaginamos. Não queremos viver
desta forma, mas vivemos. Somos
assim!
Então o que fazer? Eis a questão.
Devemos

começar

por

menos

cobranças, muitas metas, muitos
objetivos. É errado ter cobranças,
metas e objetivos? De forma
alguma, mas para algumas pessoas
o fato de cobrança extrapola e
atinge a autocobrança. As metas e
objetivos

são

massacrantes

e

absurdas que ninguém conseguirá
alcançar. Devemos começar por
entender a autossabotagem.
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EXCLUSIVO

AUTOSSABOTAGEM
A autossabotagem é mais
comum do que imaginamos e
queremos, e a autossabotagem
na

maioria

das

vezes

é

silenciosa. Uma vez instaurada,
ela se manifesta de forma
generalizada, atingindo a vida
profissional, a vida de estudante
e a vida pessoal do indivíduo.

MATÉRIA
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AUTOSSABOTAGEM

AUTOSSABOTAGEM
Vamos lá então tentarmos

Autossabotagem: o próprio nome já

entender um pouco deste fenômeno

define que em algum momento da vida,

não

menos

nós vamos passar por fases contendo a

querido por nós. A autossabotagem tem

autossabotagem guiando nossos passos

um grande significado com diversos

sempre contrário do que devemos ou

comportamentos

queremos realizar.

desejado

e

não

muito

que

nós

mesmos

vamos criando, dificultando as coisas e

Muitas vezes a autossabotagem inicia-

assim nos impede de conseguirmos

se

alcançar

Não

imperceptíveis e assim vamos pensando

nenhum

que não vamos conseguir, que é muito

nossos

conseguimos

objetivos.

realizar

nada,

projeto, sonhos etc.

pelos

pensamentos,

alguns

são

difícil, etc. Alguns especialistas da área
da Psicologia afirmam que entre 90% e
95%

A

autossabotagem

tempo

agimos

em

modo

com

automático. E assim também são nossos

negativos,

pensamentos e ações. A forma de agir e

inconscientemente vamos agindo no

pensar estão ligados e somos eternos

sentido contrário às nossas vontades

criadores da autossabotagem.

pensamentos

e/ou

obrigações.

obrigações,

é

inicia

do

Quando

porque

digo

também

é

Precisamos

entender

que

a

atrapalhado pelas nossas vontades e

autossabotagem é nossa inimiga, e às

desejos

vezes a inimiga número 1, totalmente

opostos.

Prejudicando

ainda

mais nosso equilíbrio e o nosso bem-

indesejada,

estar.

silenciosa. Como detectar? Como saber
que

Autossabotagem tem cura? Claro que

sofro

mas
deste

autossabotagem

imperceptível,

mal?
além

Por

que

de

a
ser

tem e vamos analisar alguns pontos a

involuntária, é também destrutiva e/ou

seguir. Mas antes vamos falar um pouco

punitiva. E o pior é que praticamos

mais sobre este terrível mal.

contra

nós

mesmos.

Pode?

arrebentar não é mesmo?

É

para

MATÉRIA
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Alguns pontos importantes da

AUTOSSABOTAGEM

Alegre-se porque há cura para a

autossabotagem:

autossabotagem. Portanto, comece logo

1.

Metas absurdas;

a realizar o check list para resolver a

2.

Pensamentos negativos;

autossabotagem e passar longe dela.

3.

Comportamentos autodestrutivos;

Lembre-se que você é humano e com

4.

Sentimentos;

isso vai errar, vai cair, vai ser demitido, vai

5.

Algum trauma;

reprovar, vai se molhar na chuva, mas vai

6.

...

aprender que se errar, vai poder fazer
novamente para acertar, se cair, vai

Como identificar a autossabotagem?

levantar, se for demitido, vai procurar

Não é tão simples para a própria pessoa

novas oportunidades e novos horizontes,

saber e dizer que tem autossabotagem.

se reprovar, faz a recuperação porque

Contudo, seja realista e analise se você

você vai passar, se não passar, faz a

percebe estes pensamentos que não vai

repescagem e se você se molhar é só se

conseguir, que você é uma fraude, só vê

secar. Onde está o entendimento disso

o lado negativo de todas as coisas etc. Se

tudo? É o conhecimento que você é

já desenvolveu a ansiedade, depressão e

humano e os humanos erram muito, só

obesidade? A autossabotagem leva a

que temos sempre oportunidades para

pessoa a ter esses transtornos após um

acertos e reparos. Não somos máquinas,

período

mas humanos.

de

autossabotagem.

vivência
Se

com
ainda

a
não

desenvolveu, mas você acha que está
passando pela autossabotagem, então
vamos acabar logo com ela antes que
ela termine com a gente.
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MATÉRIA

Faça assim, ou pelo menos
tente:
1.

Ver sempre o lado positivo das coisas

(mesmo sabendo que é impossível);
2.

Não tenha medo de nada, muito

menos de errar;
3.

Não adie tarefas importantes,

mesmo que sejam simples demais;
4.

Não insista em ser autossuficiente;

5.

Não se compare a ninguém, as

pessoas são diferentes e isso é muito
legal;
6.

Tenha relacionamentos com os

colegas, procure ser assertivo(a);
7.
8.

Faça prática de se autoconhecer;
Pense e analise se está indo pelo

caminho certo;
Os pensamentos são seus e por isso você
pode controlá-los conforme deve ser.
Não caia em armadilhas da mente!
Não esqueça o mais importante: tenha
sempre fé em Deus!
Prof. Ednewton de Vasconcelos

AUTOSSABOTAGEM
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ADVOGADO

SEU PORTAL
+ SISTEMA WEB
Tenha a gestão do seu escritório

VALORES MENSAIS
Visite Portal Exemplo...

https://advogados.ewsistemasecursos.com.br/

Realização:

(61) 4042-0701
https://ewsistemasti.com.br
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QUANDO CHEGAR SUA VEZ!

DÊ O BRAÇO PARA
VACINAR
somente assim você poderá abraçar as pessoas que
tanto ama...

Revista Carreiras TI
campanha em prol da vacinação

# Acesse Todo o Conteúdo Mídias CARREIRAS TI

...Excelência...
#MENU

##Equipe
#Programas
#Eventos
#Revista
#Avisos
#Vagas

#TV WEB
#PodCast

#Fale Conosco

Rádio Web

#Realização

#Matérias
#Edições
#Carreiras TI
#ABAS

APP CARREIRAS TI
app -> https://revistacarreirasti.glideapp.io
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Odontologia

Seu portal +
sistema web
Tenha seu site + sistema web para cadastrar
seus pacientes, prontuários, agenda, etc.

VALORES MENSAIS
Visite Portal Exemplo...

https://odontologia.ewsistemasecursos.com.br/

Realização:

(61) 4042-0701
https://ewsistemasti.com.br
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FERNANDO GONÇALVES
Mestre em Engenharia de Software do Centro de Estudos e
Sistemas Avançados do Recife – CESAR SCHOOL. Especialista
em Programação Orientada a Objeto pela Universidade
Católica de Brasília – UCB. MBA em Gestão de Projetos da
Faculdade Anhanguera. Especialista em Desenvolvimento de
Software pela Faculdade Anhanguera. Com mais de 10 anos
de experiência na área de docência em Sistemas de
Informação. Atualmente é Scrum Master na Engesoftware
Tecnologia.

Coluna

Novidades em TI
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Project Model Canvas

Figura 1. Project Model Canvas e sus perguntas fundamentais. Fonte: (FIINOCCHIO,
2013)

O Project Model Canvas – PMC é
uma metodologia de gestão de
projetos, que utiliza conceitos
visuais e uma estrutura lógica de
componentes construída pela
equipe,
a
qual
elimina
a
complexidade e burocracia do
planejamento de qualquer projeto,
que permite a visualização de todo
o planejamento em apenas um
quadro.
O PM Canvas é feito através de um
processo com quatro etapas e
uma
ordem
predeterminada,
agrupados em 5 perguntas
fundamentais mostrada na Figura
1.

Esses componentes lógicos e
visuais estão organizados em
blocos de perguntas fundamentais
(Por que, O que, Quem, Como,
Quando e Quanto) integrados. O
PM
Canvas
preconiza
a
simplicidade e agilidade para o
gerenciamento
de
projetos,
pretende se adaptar melhor à
realidade das empresas e ao
funcionamento da mente humana.
(FIINOCCHIO, 2013).
Nestes
quadros
podem-se
observar que são dispostas todas
as informações necessárias e
relevantes de um negócio, projeto
ou ideia.
O quadro do PM Canvas é
composto por 13 elementos interrelacionados,
conforme
apresentado na Figura 2.
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Project Model Canvas

Figura 2. Estrutura do PM CANVAS. Fonte: (FIINOCCHIO, 2013)

1.

Justificativas: Qual a justificativa do problema a solucionar ou oportunidades.

2.

Objetivo Smart: Qual o objetivo do projeto?

O objetivo deve seguir o princípio SMART, isto é:
Specific (Específicos): descrevem adjetivos para deixar claro o objetivo;
Measurable (Mensuráveis): têm uma meta (indicam um número), que demonstra o
resultado desejado, ou seja, demonstra por meio de números os esforços que serão
utilizados;
Attainable (Atingíveis): é preciso ter certeza que o objetivo está ao alcance e ao mesmo
tempo são desafiadores;
Realistic (Realistas): estão dentro das capacidades de recursos e conhecimento da
equipe;
Time Bound (Temporizáveis): é necessário definir uma data para concluir o projeto.
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Project Model Canvas
3. Benefícios: Os benefícios do projeto são definidos
levando em consideração a finalidade da empresa e
devem estar em concordância com os objetivos e a
justificativa. Deve apresentar as conquistas da
organização após a entrega do projeto;
4. Produto: Neste bloco, devem ser descritos o que de
fato será entregue: um resultado ou serviço, ou seja,
representa o resultado final do projeto;
5. Requisitos: A descrição dos requisitos define as
características que o produto, serviço ou resultado
final devem apresentar para conseguir gerar valor
para o cliente;
6. Stakeholders: São as partes interessadas de um
projeto. São todas as pessoas que estão envolvidas ou
são afetadas, diretamente ou indiretamente, pelo
projeto;
7. Equipe: Serão listados todos que produzirem algo
no projeto, com seus respectivos papeis. (Gerente de
Projeto, Gestor de Negócio, Coordenador do PMO,
Analista de Processos, Consultor, Técnicos e outros);
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8.
Premissas: São proposições do projeto dadas
como verdadeiras sobre o ambiente e os fatores
externos ao projeto, as quais o gerente não possui
controle e que serão dadas como certas no
planejamento;
9.
Grupos de Entregas: Representam os
componentes do produto, serviço ou resultado
gerados pelo projeto.
10. Restrições: Descrevem as limitações do projeto
que impactam no trabalho da equipe;
11. Riscos: São eventos incertos que podem afetar o
projeto de forma positiva ou negativa, caso ocorram;
12. Linha do Tempo: São os períodos nos quais serão
realizadas as entregas do projeto;
13. Custos: Contém informações relativas aos custos
estimados para cada grupo de entrega do projeto.
Referências
FINOCCHIO
JR,
J.
Project
Model
Canvas:
Gerenciamento de Projetos sem burocracia. 1ª ed. Rio
de Janeiro: Elsevier, 2013.
RODRIGUES,
Miliena;
RODRIGUES.
DevMedia,
Introdução ao PM Canvas – Uma Nova Forma de
Gerenciar
<https://www.devmedia.com.br/introducao-ao-pmcanvas-uma-nova-forma-de-gerenciar/33333>. Acesso
em 18 mai. 2021.
SULL, Donald; SULL, Charles. With Goals, FAST Beats
SMART. MIT-Sloan Management Review: 2018. Artigo
disponível
em
<https://sloanreview.mit.edu/article/with-goals-fastbeats-smart/>. Acesso em 18 mai. 2021.

CARREIRAS TI | PÁG 62

PARCERIA COMERCIAL

A EW SISTEMAS TI É
REPRESENTANTE DA
COMPUFOUR 4
LÍDER EM SISTEMAS FISCAIS

https://compufour.ewsistemasti.com.br
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Eu quero!
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PAI
PROJETO ALUNO INICIANTE
HTTPS://PAI.NET.BR

QUEM PODE
PARTICIPAR?
Quem
pode
participar
do
Projeto? Ser voluntário e maior
de 18 anos. Estar se graduando
em um curso superior da área
de TI. “Você é tão importante e o
que você conhece precisa ser
compartilhado!”

COWORKING
Método
participativo
e
colaborativo em todo o tempo,
se você cresce, eu cresço.
Compartilhar
trabalhos,
esforços e criatividade.

COMO SURGIU O PAI?
VOLUNTÁRIOS DE TI
Eu quero!!!

Pela vontade de unir às pessoas em volta do mesmo assunto.
Pensando em compartilhar conhecimento na área de tecnologia
da informação. Neste sentido, por menor que seja o
conhecimento do aluno, há sempre algo para compartilhar e
aprender. Então surgiu o PAI, para unir, somar, integrar, renovar
as pessoas.
INTEGRAÇÕES
Alunos Graduandos

Somos parte de uma peça de um grande quebra-cabeça.
Precisamos nos encaixar em outras peças, e às vezes é
demorado encontrar a peça certa, contudo, todas as demais
peças estando próximas se torna fácil o encaixe do quebra
cabeça que é a vida.

GRUPOS
TREINAMENTO
Os alunos serão treinados na
prática
de
ambiente
web,
desenvolvimento de softwares
mobile e desktop.

FAÇAM-NOS UMA
VISITA
Conheça o projeto PAI! Façam-nos
uma vistia ao nosso site.

VOLUNTÁRIOS DE TI
Oba!!!

Vamos trabalhar em diversos grupos de frente de estudo e
pesquisa. Os próprios alunos estarão à frente coordenando os
grupos assistidos pelos professores participantes.
INDICADORES
Agora vai...

Como indicadores teremos os próprios resultados que serão
embasados no princípio do aprendizado. O aluno vai colocando
em prática o que está aprendendo.

DESENVOLVIMENTO
Nosso foco são os alunos e o aprendizado de cada um, estes
alunos que estão envolvidos no projeto, terão acesso à
informações de ponta.
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Consultas
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Avaliações

SCPA - Sistema Comissão Própria de Avaliação
Faça avaliações da Faculdade por meio do SCPA.
HTTPS://SCPA.NET.BR

POR WISLEN PAIVA

PSICÓLOGO
ORGANIZACIONAL DO
TRABALHO, UMA
OPÇÃO PARA SEGUIR
EM SUA CARREIRA
Você sabia que o psicólogo também
está presente nas indústrias e empresas? A
psicologia também presta serviços nas
organizações do trabalho, sendo nelas uma
das principais áreas de atuação para o
psicólogo atualmente. É nas indústrias onde
mais temos a presença do psicólogo, mas
também é possível ver nas empresas
comerciais,
atacadistas,
setor
bancário,
estatais, entre outros, já tendo o psicólogo
dentro de seu capital humano. Desde a
Revolução Industrial no século XVIII, o mundo
das
organizações
sofreu
mudanças
significativas, e elas fomentaram o surgimento
de necessidades profissionais que vieram para
transformar
todo
o
contexto
destas
organizações e da atuação do profissional
dentro das empresas.
O psicólogo nas organizações fica à
frente das ações de recrutamento e seleção,
podendo aplicar aos candidatos os testes de
avaliação psicológica, testes estes que são
prerrogativas exclusivas do psicólogo, sendo
uma das etapas mais importantes para esses
processos, pois são aptos e treinados para
fazerem,
tornando
assim
possível
a
contratação de um novo colaborador(a) com
isso, pode-se chegar a estabelecer um perfil do
candidato(a) corretamente e indicar para que
seja efetivado ou não a contratação do mesmo.
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PSICÓLOGO ORGANIZACIONAL
DO TRABALHO, UMA OPÇÃO
POR WISLEN PAIVA

No início deste seguimento da
Psicologia, a ênfase era apenas focada
para avaliação e seleção de pessoal, onde
se

trabalhava

com

a

perspectiva

da

melhor pessoa para a melhor função,
tendo

o

foco

voltado

na

eficácia

e

produtividade. Você pensou em várias
pessoas

em

frente

uma

esteira

de

produção de uma fábrica, não errou,
vínhamos

do

contexto

da

Revolução

Industrial e se buscava o perfil mais
adequado para cada trabalho.
A Psicologia e outras ciências foram
chamadas

para

indústrias,

era

colaborar

dentro

preciso

achar

das

Essas fases de mudanças
trouxeram contribuições de todas
as abordagens, e começaram a
conquistar mais adeptos, o que
antes era um campo predominante
aos psicólogos comportamentais,
hoje vemos a adesão de outras
abordagens como a Psicanálise,
Humanismo, Psicólogos Sociais,
entre outras, com foco estendido
para os afazeres mais comuns das
organizações.

uma

padronização e uma facilitação para o
desempenho

humano

neste

novo

modelo de trabalho que era desenvolvido
naqueles tempos. A história da Psicologia
Organizacional e Psicologia do Trabalho,
tiveram três fases cruciais bem divididas
na

linha

do

diferenciavam
ambiente

no

tempo,
os

estes

aspectos

local

de

períodos

homem
trabalho.

e
A

primeira fase aconteceu de 1924 a 1970, a
segunda fase de 1970 a 1990 e terceira
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As

atividades

ampliadas,
presente

do

Psicólogo

começou

com

o

a

se

foram

ver

mais

desenvolvimento

de

ações tão necessárias, que corroboraram
na

importância

da

presença

deste

profissional dentro das organizações. O
profissional de Psicologia pode atuar em
posição estratégica e ou de liderança
dentro dos diversos setores da empresa.
Outras

atribuições

que

o

Psicólogo

Organizacional do Trabalho pode fazer é
o treinamento, educação de pessoal,
avaliação de desempenho, diagnóstico
organizacional,

para

ter

as

reais

condições da gestão estratégica, além,
claro, de cuidar da saúde mental dos
colaboradores e com isso obter um bom
desempenho
chegando

de
mais

todos

na

empresa,

assertivamente

as

diretrizes da organização, que são a
missão, a visão e os valores previamente
estabelecidos.

MISSÃO, VISÃO E VALORES

Toda organização deve ser regida por
estes preceitos que são as bases de sua
formação,

e

é

algo

de

máxima

importância para dentro do mercado,
que hoje além de competitivo é muito
voltado para o autossustentável e com
autossustentabilidade,

e

do

politicamente correto. As oportunidades
e condições para ações positivas são
uma

via

certa

para

uma

Gestão

Empresarial de sucesso, é necessário a
implementação destes pilares que são
fundamentais para alcançar melhores
resultados, e assim, conseguir finalmente
definir

a

identidade

e

a

cultura

da

organização.
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As ações que os gestores irão tomar, definirão os
caminhos a serem seguidos, onde a organização
quer chegar. A missão é sua identidade, devendo ser
concisa, clara e objetiva para todos que fazem parte
da empresa e para seus clientes, impulsionando a
todos para se chegar aos seus melhores resultados.
Sabendo e tendo consciência de que existe um
tempo pré-estabelecido para se chegar lá, é possível
sofrer mudanças durante o percurso desta visão, já
que o futuro da organização depende de todos que
lá fazem parte, onde pode se expressar um sonho
futuro para todos, mas sonho este que possa ser
realizado.
Enfatizando os valores em suas linhas gerais, eles
regem as ações e decisões da empresa, devendo
portanto serem identificados como ideais a serem
atingidos, mas sem esquecer que a participação dos
colaboradores nesta construção, deve ser um dos
pontos de fundamental importância. Alguns
exemplos de valores práticos são:

●

Ser ético e seguir dentro dos padrões, não
prejudicar o próximo e ter boa convivência dentro
do ambiente de trabalho;
Potencializar-se e motivar-se sempre para que
se chegue a voar alto e alcançar seus sonhos;
Reconhecer e recompensar os que superaram
seus objetivos.

●
●

O mercado sempre foi ávido por mudanças, e elas
sempre existiram, contudo o ritmo nunca foi tão
intenso. “Em toda a história da humanidade as
mudanças aconteceram, mas nunca provocaram um
impacto tão profundo como nos dias atuais”.
(VISCAINO, 2011, p.2)
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É perceptível que nas últimas décadas
houveram várias mudanças em algumas áreas
empresariais. Dentre elas o setor de Recursos
Humanos se transformou como uma fonte de
vantagem competitiva, de acordo com Huselid et
al. (2001, p.17)
“Tradicionalmente, os gerentes viam a função de
recursos
humanos
como
basicamente
administrativa e profissional. O pessoal de RH, se
concentrava no gerenciamento de benefícios e de
atividades rotineiras, como folha de pagamento e
outras funções operacionais, e não se considerava
participante da estratégia geral da empresa”.
(HUSELID, et. al 2001, p.17).
E com a evolução obtida pelo setor de RH, dentro
da organização, o respeito para com o profissional
e a consciência de que se torna necessário ele
para o bom desenvolvimento do setor, foi ao longo
do tempo sendo crucial para uma nova construção
da Psicologia dentro das organizações. Afinal são
vários aspectos que se viram descobertos dentro
deste contexto, além dos já ditos acima, também a
Psicologia Organizacional do Trabalho se dedica à
análise e interferências psicossociais, questões
relativas à segurança e saúde no trabalho,
relacionamento interpessoal, processos de
carreiras, justiça organizacional, entre outras
coisas.

Agregando uma visão holística ao modo de pensar
o trabalho e suas relações, os diversos saberes da
Psicologia do Trabalho, Organizacional, e/ou das
Instituições dependendo do referencial teórico e o
foco específico de atuação, pode vir a ser
interpretadas como correntes que expandem de
maneira significativa e relevante a importância
deste profissional. Hoje ele pode atuar em todas
as esferas produtivas onde estiverem pessoas
trabalhando, não importa se é empresa de
pequena, média ou grande porte, se pública ou
privada, lá pode estar um Psicólogo(a)
Organizacional do Trabalho, sempre com preceitos
éticos.
Assim, com todas as informações percebemos que
é realmente uma vitória da Psicologia dentro deste
setor de trabalho, o que é muito significante para a
sociedade como um todo, já que muitos viam a
Psicologia apenas para o atendimento clínico, e
algo muito restrito, com poucas possibilidades de
se estabelecer em outros setores, mas o leque de
opções e oportunidades têm se mostrado cada
vez mais amplo, e confirmando que seguir carreira
em Psicologia, é algo que pode lhe trazer várias
novas vivências.
O Psicólogo pode atuar nas organizações do
trabalho, no atendimento clínico, no atendimento
hospitalar, no setor jurídico, nas escolas, na
psicologia social, como também pode ser inserido
aos equipamentos de assistência social e
psicológica do governo, como CREAS, CRAS, CAPS,
NASF, entre outros, que também são instituições
organizacionais, e assim confirmamos tantas
práticas possíveis para serem exercidas pelo
profissional de Psicologia, que antes nem eram
notadas. Após formado, o novo graduado em
Psicologia já com seu registo do Conselho Regional
de Psicologia - CRP nas mãos, estará seguindo em
uma carreira de sucesso, proveitosa, mas como já
é sabido, um diploma não quer dizer muito, é
necessário identificação, paixão e dedicação para
sua nova profissão, tem que ter empatia, saber
escutar e boa memória, sem isso tudo ficará muito
insosso, e vai tornar o trabalho um fardo difícil de
carregar.

REFERÊNCIAS:
VISCAINO, Cassiana Cristina Lorenzon. Gestão de
Pessoas: Um Olhar Sobre a Evolução Histórica do
Principal Ativo das Organizações Empresariais.
Disponível em: acesso em, v. 12, n. 03, 2011.
BECKER, Brian E.; ULRICH, Dave; HUSELID, Mark A.
Gestão Estratégica de Pessoas com Scorecard.
Elsevier Brasil, 2001.
Missão, Visão e Valores Por Que Definir Estes
Fundamentos
é
Tão
Importante
www.mereo.com.blog Belo Horizonte - MG 01 set.
2020
disponível
em
https://mereo.com/blog/missao-visao-e-valoresporque-definir-estes-fundamentos-e-taoimportante/ acessado em 10/05/2021 21h00
REZENDE, Michelli Godoi. Breve Histórico Sobre a
Psicologia
Organizacional
do
Trabalho
https://pt.slideshare.net 17 fev. 2016 disponível
em
https://pt.slideshare.net/MichelliRezende/brevehistrico-da-psicologia-organizacional-e-do-trabalho
acessado em 13/05/2021 12h45

CARREIRAS TI | PÁG 70

Por Wislen Paiva (Escritor, poeta, compositor, músico e
discente de Psicologia)
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Consultas
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Acompanhamento

SYSOUVIDORIA - SISTEMA DE OUVIDORIA
Faça acompanhamento da ouvidoria por meio do
SYSOUVIDORIA.
HTTPS://SYSOUVIDORIA.NET.BR
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OBSERVATÓRIO
DIGITAL

KELLY SOARES
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UX (EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO)
A CHAVE PARA O SUCESSO DO
MARKETING DIGITAL
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Os consumidores de hoje são bem informados,
inteligentes, exigentes, experientes e claro,
com a correria do dia-a-dia, carentes de tempo
e desejam que suas necessidades sejam
atendidas rapidamente.
Atualmente onde quer que estejamos, seja em
uma mesa de restaurante, em um ônibus ou
em uma fila de banco, todos gostamos de
acessar a Internet por motivos diversos: seja
para fazer compras, reservar um vôo, fazer
check-in em locais, postar fotos e vídeos ou
simplesmente se manter informado com as
notícias. Todas essas várias opções que se
podem fazer online têm uma coisa em comum:
a qualidade da experiência on-line de cada
indivíduo que como consequência causa um
grande impacto.
Esta experiência começa com a “facilidade e a
intuitividade” com que um consumidor pode
encontrar ao acessar, avaliar ou comprar
produtos e serviços. Ou seja, a experiência do
usuário (UX) é de extrema importância para o
alcance do sucesso e em muitas situações para
a sobrevivência das empresas.
Quando se trata de desenvolver e executar
estratégias modernas de marketing digital, a
UX infelizmente costuma ser esquecida. Na
verdade, apenas 55% das marcas estão
atualmente em processo de teste UX – o que é
incrível quando você considera que 74% das
pessoas retornarão a um site se sua UX for
otimizada para todos os tipos de dispositivos
móveis.
A jornada ideal do cliente online é,
basicamente, um site ou app de fácil utilização
que combina uma navegação perfeita,
otimizada e intuitiva; uma jornada de compra
limpa e segura; conteúdo dinâmico e digestível;
suporte ao cliente de primeira linha e
compatibilidade com dispositivos móveis. Ao
combinar esses elementos, uma empresa
pode criar um ambiente digital totalmente

EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO EM UM MUNDO
MÓVEL
Essas estratégias podem transformar um
negócio e carreiras pessoais, seja qual for o
tamanho da empresa ou do nível profissional no
qual o indivíduo se encontra.
O aumento expressivo no uso de smartphones
mudou a maneira como as pessoas vêem,
compram e se conectam virtualmente. Com um
crescimento de 504% no consumo de mídia
desde 2011, o desktop está se tornando o ponto
de contato menos preferido para um número
crescente de usuários digitais.
O uso do celular já está na psique do
consumidor moderno e claro que com o
aumento de novas mídias todos os dias, há uma
grande probabilidade de abandonar um site se
ele não estiver otimizado corretamente para o
telefone – e se você é dono de uma empresa,
isso pode significar uma grande perda nas
conversões de leads, e até mesmo prejudicar a
reputação da sua marca.
Sabemos que o celular é uma força dominante
no mundo atual, mas isso não significa que o
desktop deixou de ser relevante. Grande parte
das transações de comércio eletrônico ainda
ocorrem através do PC e, como tal, uma
estratégia
multiplataforma
equilibrada
é
essencial para uma jornada de compra bemsucedida. Sem contar que o PC ainda faz parte
da vida profissional de marketing e marcas ainda
tratam o desktop como sua principal área de
foco, o que está fora de sincronia com o
comportamento do consumidor atual.

O CONTEÚDO É
VITAL PARA A
EXPERIÊNCIA DO
USUÁRIO
OBSERVATÓRIO DIGITAL

Uma das melhores maneiras de transmitir uma
mensagem ao seu público é publicando
conteúdos envolventes, ao mesmo tempo que
oferece valor direto e autoridade para o nome da
marca.
Um bom conteúdo além de ajudar a sua página
web a se classificar bem para termos de busca
relevantes no Google, mais SEO bem estruturado
– ela atingirá de forma positiva e amigável todos
aqueles consumidores que buscam uma
resposta afirmativa a uma pergunta ou consulta
em um instante. Essa abordagem acabará
resultando em conversões, e claro menos no
abandono do site.
Embora possa parecer óbvio para empresas online fornecerem conteúdos otimizado para
busca, envolvente e focado no consumidor, isso
costuma ser esquecido – não cometa o mesmo
erro.
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ONDE A UX SE ENCAIXA
NAS CINCO CAMADAS DO
MARKETING DE CONTEÚDO

Kelly Soares
Uma estratégia de conteúdo bem-sucedida e
que produz resultados incríveis é sempre mais
bem planejada do zero. Existem cinco níveis para
um modelo de marketing de conteúdo de
sucesso, que são:

●

SEO: é essencial porque, se o seu site não
estiver otimizado para mecanismos de pesquisa,
seus clientes-alvo nunca o encontrarão em
primeiro lugar.

●

Experiência do usuário: é aqui que a
experiência do usuário se encaixa. Agora, você
provavelmente está ciente de sua importância,
mas vamos colocá-lo em perspectiva. De acordo
com um estudo importante da Adobe em 2015,
quando dados 15 minutos para consumir
conteúdo, dois terços das pessoas preferem ler
algo com um design bonito do que algo simples.
E essa é apenas uma peça do quebra-cabeça UX
geral.

●

●

●

A dica é ficar atento a todos os sinais e
claro, sempre melhorar os pontos
negativos da experiência do usuário. Do
contrário,
toda
a
estratégia
desmoronará antes mesmo de decolar.

Estratégias de conteúdo: uma vez
que seu site é otimizado para SEO e sua
UX é a mais otimizada, você pode usar
métricas como número de visitantes e
taxa de rejeição para criar um conteúdo
mais
atrativo
para
atender
às
necessidades de seu público-alvo, para
que comece a alcançar os resultados
que deseja.
Criação de conteúdo: com uma
estratégia definida, é hora de começar a
parte
divertida:
criar
conteúdo.
Portanto, atualize todo o conteúdo
existente, crie novos artigos de blog e
certifique-se de que cada parte seja
formatada para consumo digital.
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Distribuição de conteúdo: depois
de criar o melhor conteúdo dinâmico, é
hora de começar a fazer com que ele
seja notado. Compartilhe com as
pessoas certas usando seus vários
canais sociais e quaisquer outras
conexões brilhantes que você possa ter.

UX não é um luxo opcional para
empresas competitivas. Para dar à
experiência do usuário a atenção que
ela merece, é necessário investir tempo,
dinheiro e recursos, o que também
significa
adquirir
as
habilidades
necessárias para garantir o sucesso
dentro da transformação digital que a
modernidade vem exigindo das marcas.

KELLY SOARES
Kelly

Soares

é

Pós-graduada

em

Marketing

Digital.

Criadora

de

conteúdo na internet há mais de 5 anos e apaixonada por branding,
construção
Acredito

na

de

relacionamento

autenticidade

e

no

on-line
olhar

e

tecnologia.

apurado

como

Sou

curiosa.

veia

criativa.

Estou sempre atenta quando o assunto é influência digital, propósito
e construção de valor para marcas.
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Sua publicidade aqui...

Viu como
você leu?
vincule sua
marca aqui
nesta
página...
EW SISTEMAS TI | (61) 4042-0701
comercial@ewsistemasti.com.br

Leia livros
"Com a leitura você vai adquirir
vocabulários e conhecimentos."
Revista Carreiras TI

Newsletter

Novidades
Semanal

Revista Carreiras TI
NEWSLETTER
VOCÊ QUER RECEBER NOSSA

NEWSLETTER SEMANAL?

BASTA SE INSCREVER NO LINK:

ler e aprender...

https://ewsistemasecursos.com.br/revista-carreiras-ti

Salmos 23

"PREPARAS UMA MESA PERANTE MIM NA PRESENÇA
DOS MEUS INIMIGOS, UNGES A MINHA CABEÇA COM
ÓLEO, O MEU CÁLICE TRANSBORDA."
SALMOS 23:5

PRÓXIMA EDIÇÃO - JULHO 21

1) Entrevista com Profissionais da Área TI
2) Mercado de TI;
3) Inteligência Emocional;
4) Carreiras de TI;
5) Colunas: Observatório Digital,
Novidades em TI, Aprender-DesaprenderReaprender, Refatorando Ideias,
Gerenciamento de Projetos e Analista em
TI;
6) Diversos outros assuntos.

NÃO PERCAM!!!

https://carreirasti.ewsistemasti.com.br

Revista Carreiras TI

Realização:
(61) 4042-0701
Voz e Whatsapp
comercial@ewsistemasti.com.br
https://carreirasti.ewsistemasti.com.br

