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CONCURSOS | VAGAS PARA O FUTURO

A longa espera do
cadastro reserva

A
Lucas Mensch (à direita), decidiu dispensar uma promissora vaga de emprego para associar-se a uma nova empresa

SEU BOLSO | ENCARE A CRISE

Empreender é um risco,
mas pode valer o sacrifício
COM PLANEJAMENTO E MUITA DEDICAÇÃO ao próprio negócio dá para
conseguir bons resultados mesmo em tempos de economia oscilante
ERIK FARINA
erik.farina@zerohora.com.br

L

argar tudo para abrir um negócio é uma ousadia impensável para muitos, mas há quem tenha apetite para se arriscar mesmo em épocas
tormentosas. Após voltar de um intercâmbio
em 2014, Cássio Mensch deparou com uma encruzilhada: aceitar um emprego promissor em uma
indústria de bebidas ou associar-se a um grupo de
amigos que recém abrira uma empresa.
– Sempre quis empreender, mas ao mesmo tempo poderia ter a segurança de um emprego em uma
grande empresa. Foi uma decisão difícil. Mas pensei que talvez fosse o momento de assumir um risco
maior, principalmente por ainda não ter o peso de
contas mensais com casa ou família – diz Mensch, 22
anos, estudante de Relações Internacionais.
Decidiu se juntar aos sócios e formar a Plug Carregadores – que desenvolve
dispositivos para preencher
a bateria de smartphones
nas mesas de bares e restaurantes. Os outros colegas
também abdicaram de propostas para encarar o desafio. A economia fraca, que já
se anunciava no ano passado, não assustou os jovens.
– Na crise, sempre há
oportunidade para quem
fizer algo diferente – lembra Mensch.
Nos primeiros meses, a
empresa fechou contrato

com uma operadora de telefonia para patrocinar os
dispositivos. Um franqueado já manifestou interesse
em expandir o negócio a outras cidades.
Não é apenas a audácia que está por trás da boa arrancada da Plug. Um planejamento maduro serviu de
guarda-chuva para os jovens atravessarem a crise. O
primeiro acerto foi pensar em um produto inovador,
sem concorrente no mercado.
A sociedade ocorreu entre pessoas com perfis diferentes: dois engenheiros com conhecimento técnico para pensar o produto, um designer para tornar o
dispositivo mais bonito e prático, e dois com perfil de
venda. É o que recomenda a cartilha do bom empreendedor: que haja cabeças diferentes para lidar com
os vários desafios da companhia.
Além disso, a empresa largou sem dívidas. Dois
sócios criaram um sistema de entrega de pães a domicilio em seu condomínio para arrecadar fundos
para o projeto. Durante
oito meses, acordavam às
5h para entregar os pães
antes de ir para seus estágios. Familiares ajudaram
a bancar o resto.
– Em chinês, o ideograma da crise é formado pelos símbolos de perigo e
oportunidade. É uma mensagem a quem quer empreender. Com planejamento e
estudo de mercado, é possível mesmo em circunstâncias adversas – afirma Jairo
Tetelbom Seligmann, professor da Faculdade Senac
Porto Alegre.
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indicação de vagas para cadastro reserva
pode ser um balde de água fria no entusiasmo de quem peregrina atrás de um cargo público. Antes de desistir da seleção que
aponta somente formação de um banco de
recursos humanos, saiba que não é, necessariamente, o número de oportunidades abertas o que deve ser
observado ao apostar em um concurso.
Consultor jurídico da Associação Nacional de Proteção e Apoio aos Concursos (Anpac), Leonardo de
Carvalho explica que os candidatos devem ficar atentos ao comportamento dos órgãos. Há instituições
que têm um histórico de nomeações muito maior do
que o número de vagas diretas oferecidas em seus
certames. Nesses casos, investir nessas seleções pode
encurtar o caminho até a sonhada nomeação.
– É importante saber se muitos foram chamados e
nomeados nas seleções anteriores, se as vagas foram
preenchidas ou se o órgão está cheio de terceirizações. São detalhes importantes. Claro que não dá para
prever o que vai acontecer, mas é bom ter pé no chão
e saber onde se está pisando – diz Carvalho.

SABER A REALIDADE DOS ÓRGÃOS AJUDA
A DEFINIR QUAL O MELHOR PARA INVESTIR
Alessandro Dantas, advogado especialista em concursos públicos e professor da Rede LFG de cursos
preparatórios, acrescenta que, além de estudar os conteúdos, os candidatos devem se informar sobre o local
em que pretendem trabalhar. Uma boa medida antes
de definir a qual disputa se dedicar é recorrer à Lei de
Acesso à Informação para ter mais detalhes sobre a
real necessidade de contratação dos órgãos que abrem
concursos, avaliando se o cadastro reserva representa uma nomeação possível. Esse “olhar” também deve ser vigilante após a aprovação. Há casos em que
as empresas têm candidatos aprovados no cadastro
reserva, mas contratam terceirizados ou colocam funcionários em desvio de função nesses cargos. Diante
dessas situações, aprovados podem recorrer à Justiça.

CONCURSOS COM INSCRIÇÕES ABERTAS
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Até 30 de setembro, em ifsul.edu.br/concursos
Superior
de R$ 4.014,00 a R$ 8.639,50
Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. Os docentes devem atuar nas áreas de engenharia química, produção industrial, design, moda, física, informação e comunicação, controle e processos industriais, letras - português /
espanhol e matemática.
R$ 100
25 de outubro
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
DO COOPERATIVISMO DO RS
14, além de formação de cadastro reserva
Até 18 de setembro, em objetivas.com.br
Fundamental, Médio e Superior
de R$ 999,23 a R$ 4.318,03
Analistas e assistentes para diversas áreas
De R$ 20 a R$ 60
18 de outubro
LEGENDA
Salário

Escolaridade
Inscrições
Vagas
Cargos
Provas
Taxa de inscrição

