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Mídia repercute dados de pesquisa do Instituto Votorantim e FGV 

28 de maio de 2010 

Comente  

A imprensa nacional deu destaque aos dados levantados pela pesquisa “A Educação Profissional e Você no 
Mercado de Trabalho”, lançada na última quarta-feira (26) pelo Instituto Votorantim e Fundação Getúlio Vargas. 

Em evento realizado no Museu de Arte Moderna de São Paulo, especialistas em educação e trabalho debateram os 
resultados da pesquisa, reforçando que é crescente o valor que o mercado de trabalho tem dado à educação formal e 
profissional. 

Confira a repercussão nos principais veículos de imprensa do Brasil: 

Portal Aprendiz: Curso técnico aumenta chance de carteira assinada, diz pesquisa  

Portal do MEC: Formação aumenta chances de empregabilidade, diz pesquisa 

Jornal da Tarde: Estudo eleva salário em 13% 

Estadão: Curso técnico a distância tem mesmo impacto no salário que o presencial 

Valor Econômico: Para FGV, curso técnico aumenta salário em 13% 

Agência Brasil: Chance de emprego é maior para quem tem curso profissionalizante 

Jornal da Mídia: Chance de emprego é maior para quem tem curso profissionalizante 

Terra Notícias: Chance de emprego aumenta com curso profissionalizante 

  
Campo de Busca

Palavra-chave buscar

Page 1 of 4Mídia repercute dados de pesquisa do Instituto Votorantim e FGV « Blog Educação

1/6/2010http://www.blogeducacao.org.br/midia-repercute-dados-de-pesquisa-do-instituto-votora...



R7 Notícias: Pesquisa aponta que curso profissionalizante aumenta em 48% a chance de obter trabalho 

Último Segundo: Educação profissional aumenta chances de emprego 

Repórter News: Curso profissionalizante aumenta em 48% a chance de conseguir trabalho 

Portal Ação Educativa: Debate sobre Educação Profissional acontece no MAM 

Rádio CBN: Chances de conseguir um trabalho são 48% maiores para pessoas que fizeram um curso de educação 
profissional 

Portal 180graus: ‘Divido com os funcionários’  

Época NEGÓCIOS: Curso profissionalizante aumenta em 48% a chance de conseguir emprego  

Correio Braziliense: Chance de emprego é maior para quem tem curso profissionalizante … 

Diário de Pernambuco: Educação // Pesquisa aponta Pernambuco em penúltimo lugar na … 

Portugal Digital: Chance de emprego sobe para quem tem curso profissionalizante 

Portal Administradores: Para FGV, curso técnico aumenta salário em 13% 

Portal Via Comercial: Pesquisa aponta que curso profissionalizante aumenta em 48% a … 

Jornal Cruzeiro do Sul: Impacto no emprego é o mesmo para curso presencial ou à distância 

Para acessar a pesquisa na íntegra clique no link www.institutovotorantim.org.br/pesquisaFGV2010. 
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