Etec de Avaré debate mercado de trabalho da
informática na 1ª WeekTec
Até o dia 1º de julho, evento vai apresentar atividades diversas, como palestras,
workshops e minicursos com transmissão ao vivo pela internet

A Escola Técnica Estadual (Etec) Prof. Fausto Mazzola, de Avaré, na
região de Sorocaba, promove a 1ª WeekTec, entre os dias 24 de junho e
1º de julho. A programação semanal inclui atividades diversas como,
palestras, workshops, minicursos, videoconferências e maratonas de
conhecimento.
O evento é voltado preferencialmente aos estudantes dos cursos técnicos
de Informática e Informática para Internet, mas alunos dos demais cursos
e pessoas interessadas poderão participar de algumas atividades.
Quem não conseguir vaga presencial ou não estiver na cidade nesses dias
poderá acompanhar tudo ao vivo pela internet – os links para as
transmissões em tempo real serão disponibilizados no site no decorrer da
semana.
A ideia principal da 1ª WeekTec é apresentar aos estudantes e demais
participantes as diversas possibilidades de trabalho que o setor oferece,
como design, suporte, programação, marketing e concursos públicos,
entre outras. Por isso, as atividades serão ministradas por profissionais de
várias áreas e funções.
“Os alunos sempre se interessam e aproveitam muito o contato com tudo
que é relacionado ao mercado de trabalho. É uma oportunidade de
orientação, aprendizado e contato com futuros colegas de profissão e até
possíveis empregadores”, avalia o professor dos cursos técnicos de
Informática e Informática para Internet, Nicolas Colloca.
Durante o evento, aos sábados, a Etec estará aberta ao público.
Confira aqui a programação.
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1ª WeekTec vai apresentar as diversas possibilidades do mercado de trabalho
para profissionais de informática
Sobre o Centro Paula Souza – Autarquia do Governo do Estado de São Paulo vinculada à
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, o Centro Paula
Souza administra as Faculdades de Tecnologia (Fatecs) e as Escolas Técnicas (Etecs)
estaduais, além das classes descentralizadas – unidades que funcionam com um ou mais
cursos técnicos, sob a supervisão de uma Etec –, em mais de 300 municípios paulistas. Nas
Etecs, o número de matriculados nos Ensinos Médio, Técnico integrado ao Médio e no Ensino
Técnico, para os setores Industrial, Agropecuário e de Serviços, ultrapassa 211 mil
estudantes. As Fatecs atendem mais de 80 mil alunos nos cursos de graduação tecnológica.
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