
 

 

 

Chance de emprego é maior para quem tem 
curso profissionalizante, constata FGV 
 
Agência Brasil  

Publicação: 26/05/2010 20:16  
Uma pesquisa realizada pelo Centro de Políticas Sociais da Fundação Getulio Vargas (FGV) e pelo Instituto 
Votorantim, divulgada hoje (26), em São Paulo, constatou que a chance de quem fez o ensino 
profissionalizante conseguir um emprego é maior do que a de quem estudou até o ensino médio. De acordo 
com o estudo Educação Profissional e Você no Mercado de Trabalho, ela chega a 48,2%. 
 
“O que a gente mostra com esse estudo é que os retornos da educação profissional são ainda mais altos. 
Mesmo quando se considera o avanço que as pessoas têm com mais escolaridade formal, a educação 
profissional ainda dá um plus, ou seja, é um prêmio que a educação gera em termos de salário, ocupação e 
formalidade”, disse à Agência Brasil o economista Marcelo Neri, coordenador da pesquisa. 
 
O trabalho também constatou que os salários daqueles que têm um curso profissionalizante são até 12,94% 
mais altos. O setor que mais emprega pessoas com curso profissionalizante é o automobilístico (45,71% ), 
seguido pelo de finanças (38,17%) e de petróleo e gás (37,34%). 
 
De acordo com o estudo, 29 milhões de pessoas frequentam hoje cursos de educação profissional, o que 
representa 19,72% da população com mais de 10 anos de idade do Brasil. Desse total, 16,07 % (23,5 milhões 
de pessoas) frequentaram cursos de qualificação profissional, 3,54% (5,1 milhões de pessoas) fizeram 
ensino médio técnico e 0,11% (160 mil pessoas) tiveram formação tecnológica. 
 
O estudo foi feito com base em dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) e da Pesquisa 
Mensal de Emprego (PME). 

Envie sua história efaça parte da rede de conteúdo do grupo Diários Associados. 

Clique aqui e envie seu vídeo, foto, podcast ou crie seu blog. Manifeste seu mundo.  

A- A+ TAMANHO DA LETRA ENVIAR IMPRIMIR

(0) Comentários Votação:      Tags:

Esta matéria tem: (0) comentários  Comentar 

Para comentar essa notícia entre com seu e-
mail e senha 

E-mail 
 

Senha 
    

Caso você não tenha cadastro, 
Clique aqui e faça seu cadastro gratuito. 
Esqueci minha senha »  

OK

Compartilhe 

Windows Live  del.icio.us  Yahoo! My Web  Technorati  Digg   

De  ��� até    
 

18:25 - Justiça manda grevistas desocuparem 
pátio em frente ao prédio do Inep 

18:23 - No primeiro dia de leilão, ANP vende 304 
milhões de litros de biodiesel com deságio de 
3,51% 

18:04 - Brasil oferece oportunidade de 
investimento para todo mundo, diz presidente da 
Fundação Euroamérica 

18:03 - Wall Street fecha em forte alta, 
tranquilizada pela China  

18:01 - Bovespa fecha em alta de 3,16% 

17:01 - Paulo Bernardo admite que superávit 
primário em 2010 pode superar meta 

16:56 - Petróleo recupera-se e fecha em alta de 
mais de 4% em NY  

16:00 - Isenção de impostos para a Copa de 2014 
não beneficia obras já iniciadas nos estádios 

Veja a lista completa »  

 

Opinião 

Últimas notícias Mais acessadas 

OK

Você concorda com a criação de 
um imposto único para 
regularizar a atividade dos 
sacoleiros? 
 

Você concorda com a 
incorporação de seis municípios 
do Entorno ao DF?  
 

Qual a fase que você considera 
mais importante para a 
formação escolar do seu filho? 
 

Stilo 1.8 MS Lim.Edit./ MS Season 16V 
Ano: 2007  
R$ 31900.00 
  
206 Presence 1.4/ 1.4 Flex 8V 5p 
Ano: 2008  
R$ 25300.00 
  
Discovery3 SE 2.7 4x4 TDI Diesel Aut. 
Ano: 2008  
R$ 149900.00 
  
Astra Sedan 2.0/CD/ GLS/ Adv. 2.0 16V 4p 
Ano: 1999  
R$ 17950.00 
  

Anuncie >> | Visite o site >>

 
ASSINE ASSINANTE CADASTRE-SE CONTATO 

Brasília, quinta-feira, 27 de maio de 2010 
  busca Enviar Consulta

ECONOMIA 

CAPA POLÍTICA CIDADES-DF SUPER ESPORTES ECONOMIA BRASIL MUNDO DIVERSÃO E ARTE DIVIRTA-SE CIÊNCIA E SAÚDE TECNOLOGIA

EDIÇÃO IMPRESSA VÍDEOS ÁUDIOS GALERIAS DE FOTOS BLOGS INFOGRÁFICOS LEITOR.DF CLASSIFICADOS HAITI REVISTA DO CORREIO RSS

Page 1 of 2Correio Braziliense - Economia - Chance de emprego é maior para quem tem curso profis...

27/5/2010http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia182/2010/05/26/economia,i=194647/CH...


