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As profissões e as relações de trabalho

TEXTO
PROFISSÕES
A escolha da profissão está na mente da maioria das pessoas. Vai além da
busca de um emprego ou trabalho, é uma parte da identidade da pessoa.
Em perguntas como: “quem é ele?” ou “o que você faz?” muitas pessoas
respondem com a sua profissão, como “ele é um engenheiro...”. Devido à importância
atribuída a essa questão, a escolha da profissão acaba se tornando um peso para
muitas pessoas. Ao falarmos em profissões, muitas pessoas pensam logo nas mais
tradicionais, como engenharia, medicina, direito, administração, etc. Mas podemos pensar em profissões como carreiras, nas quais os profissionais se preparam para gerar
valor em empresas ou negócios e não necessariamente ter uma profissão ou outra.
O presidente de uma empresa teve de começar fazendo algo mais simples um
dia. Assim, uma dica importante é evitar uma pressão muito grande sobre você para
escolher o caminho certo da primeira profissão ou achar que, ao escolher um caminho,
você não pode mudar. Muito pelo contrário. O grande mérito no desenvolvimento de
uma carreira é aprender com as experiências e mudar de maneira a poder gerar mais
valor para você e para o negócio no qual está atuando.
Fonte: www.osempregos.com.br
Texto modificado.

Dicas:
.com.br

www.osempregos

Para discutir em grupo:
Use um caderno para formular respostas escritas.

1) Quais fatores você levou em consideração no momento de escolher a sua profissão? Comente.
2) Quais dicas você daria a uma pessoa que quer escolher uma profissão?
3) No Brasil, há uma grande preferência pelos cursos de bacharelado. Isso tem gerado uma carência de
técnicos nas mais diferentes áreas no setor da indústria. Quais medidas você sugere como soluções para esse
problema?
4) Descreva algumas das principais atividades realizadas pelos profissionais de cada uma das profissões
representadas nas fotos anteriores. Caso você não conheça bem a profissão, procure mais informação na
Internet para completar o exercício.

‘

Zilda Arns Neumann, brasileira, 73 anos, foi uma das vozes mais ativas na área social, no Brasil.
Ela foi médica pediatra, sanitarista, fundadora e coordenadora internacional da Pastoral da Criança e
da Pastoral da Pessoa Idosa, com as quais ajudou milhões de gestantes, crianças e idosos.
Também foi coordenadora da primeira campanha de vacinação contra a poliomielite em 1980.
Por suas atuações, recebeu várias importantes condecorações, entre elas o
de Personalidade Brasileira de destaque no trabalho em prol da saúde da criança, dada pela Unicef.
Zilda Arns faleceu no dia 13/01/10, durante um terremoto, enquanto
estava numa missão de paz no Haiti.

’

5) Descreva o trabalho de um profissional, que, como Zilda Arns, se destacou a serviço da humanidade.
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Visto de trabalho no Brasil
Deve ser solicitado diretamente no Ministério do Trabalho do Brasil, mesmo quando o profissional
se encontra no exterior.
Tem validade máxima de um ano, no caso de treinamento profissional, e de dois anos, nos demais casos.
Pode ser concedido a todo estrangeiro que vier ao Brasil na condição de cientista, professor, técnico ou
profissional de outra categoria sob o regime de contrato de trabalho.
O visto de trabalho permanente pode ser emitido, em três circunstâncias: relação familiar com cidadão
brasileiro (casamento, filhos), indicação para cargo de representação e administração em empresa
brasileira.
Os visitantes que vierem ao País com a finalidade de turismo não poderão, em hipótese alguma, prestar
qualquer tipo de serviço ou assistência técnica nem receber qualquer tipo de remuneração.
Texto baseado nas informações do site: www.brazil.org.br

Para discutir em grupo:
Use um caderno para formular respostas escritas.

1) Qual é a sua opinião sobre as condições dos vistos de trabalho no Brasil?
2) Relacione as condições para o visto de trabalho no Brasil com as do seu país. Comente.
3) Trabalhar no exterior: Vale a pena? Relacione vantagens e desvantagens.
4) Adaptação cultural X sucesso profissional. Dê seu ponto de vista.
5) Trabalho ilegal: Qual é a sua opinião? Por quê?

PROFISSÕES
Exercícios:
1) Descreva as atividades que cada profissional realiza.

a) Professor

c) Cabeleireira
b) Salva-vidas

d) Arquiteto
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f) Frentista
e) Cozinheira

i) Guardas de trânsito

g) Policial

j) Caixa

k) Enfermeira

h) Pedreiro

l) Vendedor

n) Mecânico
m) Jardineiro
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p) Gari
o) Eletricista

.
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A carteira de trabalho
Instituída pelo decreto nº 21.175, em 21 de março de 1932, e, regulamentada em 29 de outubro de 1932”, a carteira de trabalho e previdência social
tornou-se documento obrigatório para toda pessoa que presta algum tipo de
serviço na indústria, no comércio, na agricultura, na pecuária ou mesmo de
natureza doméstica. A carteira de trabalho e previdência social reproduz a vida
funcional do trabalhador.
Assim, garante o acesso a alguns dos principais direitos trabalhistas como
o seguro-desemprego, benefícios previdenciários e FGTS (Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço).
A carteira de trabalho é emitida para todos os solicitantes com idade igual
ou superior a 14 anos. A contratação dos menores de 14 a 16 anos é responsabilidade do empregador que deve comprovar a sua condição de menor
aprendiz.
Texto modificado. Fonte: www.mte.gov.br

Alguns direitos:
Carteira assinada;
Salário família;
Aviso prévio;
Folga semanal;
Férias;
13° salário;
Ano sabático;
FGTS;
INSS;
PIS/PASEP;
Atestado médico;
Licença maternidade.

Alguns benefícios:
Seguro desempegro;
Ticket refeição;
Ticket de gasolina;
Vale transporte;
Comissões;
Bônus.

Tipos de trabalhos:
Fixo;
Temporário;
De tempo completo;
Meio período;
Empreitada;
Bico.

Para discutir em grupo:
Use um caderno para formular respostas escritas.

1) Relacione e descreva os direitos, os deveres e os benefícios dos trabalhadores do seu país e/ou cidade e
compare-os com os oferecidos pela lei brasileira.
2) Comente sobre as condições necessárias para a contratação de menores de 18 anos no seu país e/ou cidade e
dê a sua opinião.
Exercícios:
Use um caderno para formular respostas escritas.

1) Elabore ofertas de trabalho para a seção de classificados. Considere os fatores relacionados a seguir.
a) Escolaridade;
b) Características do novo cargo;
c) Experiência;
d) Idiomas necessários;
d) Salário em R$;
e) Região/cidade;
f ) Benefícios.
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