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Mais de 80% dos alunos que cursam ensino técnico gratuito conseguem emprego  

(NÃO ASSINADO)

Estudantes formados nas escolas do Senai costumam ser disputados pelo mercado Tomar uma decisão sobre a vida 
profissional não é fácil, já que envolve muita dedicação e investimento financeiro. Alguns jovens encontram no ensino 
técnico um caminho para conquistar o mercado de trabalho. No Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) 
em São Paulo em média 82% dos conseguem um emprego até um ano depois de formados, segundo dados da entidade. 
Os números impressionaram Aliny Fernandes, que fez sua matrícula no começo do ano. Ela tem apenas 20 anos e 
decidiu por um curso de rede de computadores sem se importar com o fato de demorar três horas para ir da sua casa, em 
Mogi das Cruzes, à escola, na zonal sul de São Paulo. Veja como são os cursos técnicos Para fugir um pouco do trânsito 
pesado na capital paulista, Aliny estuda das 13h45 às 17h. Mesmo assim, na hora da saída não tem jeito: demora “um 

            pouco mais” que de manhã. E o jeito é encarar a rotina porque não há esse curso na sua cidade. Ela ainda não trabalha 
porque acabou de começar a estudar. - Meu sonho é trabalhar na IBM. A IBM (International Business Machines) é uma 
das maiores empresas de tecnologia do mundo e tem uma operação no Brasil bem grande. Pensando nisso, Aliny e sua 
amiga Maria Helena Souza, de 29 anos, tratam o compromisso escolar “como uma rotina de trabalho”, definem elas, 
respeitando prazos, horários e sem faltar nem um dia. Na escola das meninas a empregabilidade após um ano de 
formado ficou acima da média do estado, em 85,6%. Elas são duas entre as apenas seis mulheres na turma de 30 alunos. 
Em 2009 o Senai São Paulo registrou 1,2 milhão de matrículas nos 161 centros de aprendizagem. Os cursos são 
gratuitos e em alguns casos, como mecânica de precisão, teriam uma mensalidade de R$ 1.500 se fossem cobrados dos 
alunos. Uma pesquisa divulgada na quarta-feira (26) pelo Centro de Políticas Sociais da FGV (Fundação Getúlio 
Vargas) e pelo Instituto Votorantim mostra que a chance de jovens que fizeram cursos técnicos, tecnológicos ou de 
qualificação - a chamada educação profissional - de conseguir trabalho é 48% maior do que pessoas sem esse tipo de 
estudo. Segundo o documento, a oportunidade de ter um emprego com carteira assinada também cresce, em 38%, para 
quem tem curso profissionalizante. Fonte: R7


