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SÃO PAULO, 26 de maio de 2010 - Pesquisa realizada pelo Centro de Políticas Sociais da Fundação 

Getulio Vargas (FGV) e pelo Instituto Votorantim, divulgada hoje, 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...   ...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...  

Fonte / Direitos  Autorais : Investimentos e Noticias   
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Últimas Referências de Pesquisa 
01/06/2010 12:15:46  vice presidente da sérvia 2010   

01/06/2010 12:15:43  acidente rs 020 2010   

01/06/2010 12:15:43  lei de estágio férias 2010   

01/06/2010 12:15:42  audiencia hebe maio 2010   

01/06/2010 12:15:42  fortes ondas de frio chegaram no brasil em junho   

01/06/2010 12:15:39  gritos de guerra para olimpiadas escolares   

01/06/2010 12:15:39  abramat   

Últimas Notícias 
Ruth Bolognese 01/06/10 
(01/06/2010)  

Política e Ação 01/06/10 
(01/06/2010)  

Massa de ar frio derruba as 
temperaturas (01/06/2010)  

Ano eleitoral encurta prazo para 
convênios com a CEF (01/06/2010)  

Abertas as atividades da 
Semana do Meio Ambiente 
(01/06/2010)  

PRF intensifica fiscalização da 
"cadeirinha" para crianças 
(01/06/2010)  

Adolescente apreendido com 
drogas em Cianorte (01/06/2010)  

Três são presos por contrabando 
em Terra Boa (01/06/2010)  

Carga de feijão levava duas 
toneladas de maconha (01/06/2010)  

Bovespa foi pior aplicação de 
maio; dólar foi a melhor 
(01/06/2010)  

Escola acusada de venda de 
diplomas é fechada (01/06/2010)  

O Presidente Responde 
(01/06/2010)  

Se eleita, Dilma poderá estender 
tempo de contribuição (01/06/2010)  

Reajuste do servidor do Estado 
será retroativo a maio (01/06/2010)  

Inadimplência das empresas tem 
maior queda em abril (01/06/2010)  

Procurando por Emprego?
As melhores vagas nas melhores empresas 
estão aqui. Site gratuito!  
www.Monster.com.br

1 Emprego
Mais de 180.000 novas vagas. Seu próximo 
emprego está aqui.  
www.manager.com.br

Vagas de Emprego
As melhores oportunidades de emprego estão 
aqui. 7 dias grátis  
EmpregoCerto.UOL.com.br

Intercâmbio Canadá
Programa de Estudo e Trabalho No Canadá. 
Conheça As Oportunidades!  
egali.com.br/intercambio_canada

Procurando Emprego?
Encontre seu emprego em empresas de 
destaque. Cadastre o seu CV grátis!  
www.Monster.com.br

Vagas de Emprego
As melhores oportunidades de emprego 
estão aqui. 7 dias grátis  
EmpregoCerto.UOL.com.br

Anúncios Google Emprego Emprego Para Jovens Mercado De Trabalho Emprego No Senai 
Anúncios Google Vagas Emprego BH Salário Ibge Trabalho E Emprego Pesquisa De Emprego 
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