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O Zé Moleza facilita sua vida acadêmica ajudando você em suas pesquisas, e a economizar o seu tempo e o seu dinheiro nos seus trabalhos de faculdade. São mais de 
26144 pesquisa acadêmicas entre elas, monografia, temas de monografias, TCC, modelos de monografias, trabalhos de universidades, resenha, Paper, Ensaio, 
Bibliografia, Trabalhos Escolares. 

Dicas de como fazer: Capa de Monografia, capa de TCC, Regras da ABNT, como fazer monografia, como fazer Projeto Final, como fazer seminário, como fazer capas, 
referências bibliográficas, modelo de monografia.  

O Zé Moleza NÃO faz a venda de monografia e É TOTALMENTE CONTRA a compra de monografia pronta e trabalhos prontos. O Zé Moleza NÃO auxilia a quem compra 
monografia, NÃO apóia a quem quer comprar Trabalhos Prontos, e NÃO APROVA a quem quer comprar TCC prontos, dando dicas de formatação, regras da ABNT, dando 
sugestões de temas para monografia, resumo de livros, projeto de pesquisa, projeto de mestrado, projeto de pós-graduação, trabalhos acadêmicos, incentivando o usuário 
a desenvolver por conta própria sua monografia.  

Busque aqui o seu trabalho, monografia, resenha, resumo, tcc...  
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Pesquisa divulgada ontem revela que o impacto no emprego e no 
salário de quem cursou ensino técnico é igual nas modalidades do 
ensino�presencial e a distância. O estudo foi conduzido pelo professor 
da Fundação Getúlio Vargas (FGV) Marcelo Neri para o Instituto 
Votorantim e teve como objetivo verificar como ficou a vida de quem 
fez ensino técnico. Neri não imaginava que profissionais formados 
nessa modalidade tivessem rendimento e salário impactados da mesma 
forma que os oriundos do ensino presencial. “É uma boa notícia”, 
afirma. “O ensino técnico, sobretudo se for de boa qualidade, 
proporciona ao jovem altas possibilidades de emprego, e é ótimo que o 
ensino a distância também proporcione renda e salário”, disse o 
supervisor nacional da Pesquisa de Emprego e Desemprego do Dieese, 
Sérgio Mendonça. Ao comparar pessoas da mesma idade e sexo, a 
pesquisa concluiu que as que têm formação profissional concluída têm 
48,2% mais chances de encontrar uma ocupação profissional. 

fonte: Gazeta do Povo Online  
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