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Boletim semanal

Ação do Goiás Social no Jardim do Cerrado, 
em Goiânia, oferece serviços da Retomada

A Retomada participou de uma ação 

do Goiás Social no Jardim do Cerrado, 

em Goiânia, na sexta (20). Na ocasião, 

oferecemos 3 mil vagas de trabalho, via 

Mais Empregos, e inscrições em cursos 

profissionalizantes de Barbeiro, Massa-

gista, Maquiador, e Rotinas Administra-

tivas, via Colégios Tecnológicos (Co-

tecs).  A presidente de honra da OVG, 

primeira-dama Gracinha Caiado, e os 

secretários César Moura (Retomada) 

e Wellington Matos (Desenvolvimento 

Social) prestigiaram o evento e falaram 

na abertura.
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Retomada realiza 1.851 atendimentos na 
quinta edição do Mutirão Governo de Goiás

Na quinta edição do Mutirão Governo de 

Goiás, a Retomada totalizou 1.851 atendi-

mentos à população do Conjunto Vera Cruz, 

na região Oeste de Goiânia, no último sá-

bado (14) e domingo (15). A secretaria en-

tregou ações que visam profissionalização 

e oportunidades de emprego para a região. 

No estande do Mais Empregos, foram re-

alizados 211 encaminhamentos para vagas 

de trabalho e emissão de carteiras de tra-

balho. Já no Espaço das Profissões, foram 

realizadas 216 novas inscrições em cursos 

via Colégios Tecnológicos (Cotecs).  

No Salão da Retomada, foram realiza-

dos 217 cortes de cabelo, 112 massagens, 

29 maquiagens, e 54 sobrancelhas. Além 

disso, foram entregues 395 produtos de 

confeitaria produzidos pelos alunos. Para 

os formandos nos cursos oferecidos pelo 

programa Goiás Social, foram entregues 261 

certificados do Cotec, e em parceria com 

a Secretaria de Desenvolvimento Social 

(Seds), também foram en-

tregues 127 cartões do Bolsa 

Qualificação e 201 cartões 

do Crédito Social.

https://retomada.go.gov.br/noticias/752-retomada-realiza-1-851-atendimentos-na-quinta-edi%C3%A7%C3%A3o-do-mutir%C3%A3o-governo-de-goi%C3%A1s.html
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R$ 137 milhões são liberados pelo FCO
A 376ª Reunião Ordinária do Conselho 

de Desenvolvimento do Estado Câmara 
Deliberativa do Fundo Constitucional do 
Centro-Oeste, foi realizada nesta terça 
(17). Na sede administrativa do Sicredi, 
foram deliberadas 108 cartas-consultas 
no valor de R$ 137,5 milhões para a área 
rural. Também foram lidas, discutidas 
e votadas atas de reuniões anterio-
res, além da aprovação da resolução 
023/2022, que dispõe sobre as priori-

dades para execução da programação 
do FCO 2022, sobre a priorização de 
recursos para o APL da moda goiana 
no valor de R$ 300 milhões.

Retomada participa de seminário internacional 
na Câmara dos Deputados, em Brasília

Representando o governador Ronaldo 

Caiado, o secretário da Retomada, César 

Moura, participou do Seminário Interna-

cional Retomada Econômica e Geração de 

Emprego e Renda no Pós-pandemia, pro-

movido pelo Centro de Estudos e Debates 

Estratégicos da Câmara dos Deputados 

(Cedes), em Brasília, na quarta (18). Tam-

bém compuseram a mesa o vice-presidente 

da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos, 

o secretário executivo do Cedes e diretor 

da Consultoria Legislativa, Geraldo Leite, 

os deputados federais Francisco Jr. e Luiz 

Ovando, e os embaixadores Guillermo Val-

les (Uruguai) e Diamouténé Alassane Zié 

(Costa do Marfim). A gerente de Avalia-

ções e Informações, Suellen Mara, também 

acompanhou o evento.

A Secretaria da Retomada, criada pelo 

governador Ronaldo Caiado em agosto de 

2020, foi a primeira secretaria do Brasil to-

talmente voltada para o desenvolvimento 

econômico e social dos municípios pós-

-pandemia. Por isso, foi convidada para 

participar do seminário com o objetivo de 

apresentar as estratégias e políticas públi-

cas de recuperação da economia e de ge-

ração de emprego e renda desenvolvidas 

pela pasta.
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Retomada promove cursos 
profissionalizantes à distância 

via Colégios Tecnológicos
A Retomada promove cursos de 

Capacitação e Qualificação à distância, 

via Colégios Tecnológicos (Cotecs), que 

estão com inscrições abertas. Na modali-

dade EaD, as aulas gravadas e os materiais 

de estudo são inseridos em um Ambien-

te Virtual de Aprendizagem (AVA), que o 

aluno pode acessar quando e onde quiser. 

As aulas são híbridas, sendo 80% da carga 

horária realizada via AVA e 20% presencial-

mente. Com isso, os alunos podem acessar 

os materiais de qualquer lugar, com flexi-

bilidade de horários. Para 

conferir quais cursos estão 

disponíveis e realizar a sua 

inscrição, basta acessar o 

site do Cotec pelo link 

Retomada estrutura cooperativa
 em Flores de Goiás via Coopera Goiás

A Retomada esteve no assentamento São 

Vicente, em Flores de Goiás, na quinta (20), 

para a entrega simbólica do Cadastro Na-

cional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Coo-

perflores, uma cooperativa de agricultura 

familiar com 33 cooperados que já está fun-

cionando. A pasta auxiliou a estruturação 

da cooperativa por meio do Programa Co-

opera Goiás, com redes de apoio, acom-

VEJA
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panhamento dos processos constitutivos 

e consultorias, para o funcionamento e 

fortalecimento da Cooperflores. Também 

participaram da ação a Emater, Gabinete de 

Políticas Sociais (GPS), e as secretarias de 

Desenvolvimento Social (Seds) e de Agri-

cultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa). 

A gerente de Cooperativismo, Rhaquel Lie-

gem, representou a Retomada.

https://cotec.org.br/
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Retomada realiza visita 
técnicas-pedagógicas em 
Quirinópolis e Rio Verde

A Retomada realizou visitas técnicas-

-pedagógicas aos alunos do Goiás So-

cial em Quirinópolis e Rio Verde, para 

explicar sobre os programas sociais 

do governo, como o Crédito Social e 

Bolsa Qualificação, além de apresentar 

a Secretaria da Retomada e os princi-

pais projetos. Na quinta (19), a equipe 

conversou com os alunos dos cursos 

de Confeitaria e Serviços de Beleza, 

do Goiás Social, via Colégios Tecnoló-

gicos (Cotecs), em Quirinópolis. Já na 

sexta (20), visitaram alunos de Mídias 

Sociais, Barbeiro, Confeitaria, e Mas-

sagem, em Rio Verde, onde também 

se reuniram com o diretor da Unibras, 

Jusimar Alves, que cedeu o espaço 

da universidade para a realização dos 

cursos do Cotec. Participaram da ação 

o gerente de Parcerias e Convênios, 

Cleiton Bento, e a analista pedagógica, 

Ivanildes Nunes.

Quirinópolis

Rio Verde
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Inscrições em cursos profissionalizantes
 são realizadas em três municípios

A Retomada promoveu inscrições em 

cursos profissionalizantes via Colégios 

Tecnológicos (Cotecs) em três municípios 

goianos. Em Goiânia, no Jardim Guanabara 

e Região Norte, foram oferecidos cursos 

de Barbeiro, Mídias Sociais, Rotinas Ad-

ministrativas, e Serviços de Beleza, e as 

inscrições ocorrem de 16 a 25/5, no Ponto 

Itaguari

Jardim Ingá (Luziânia) 

Ponto de Cultura (Goiânia)

de Cultura. No Jardim Ingá, em Luziânia, 

nos dias 18 e 19/5, as pessoas podem se 

inscrever em Barbeiro, Cabeleireiro, Ma-

nicure e Pedicure, Maquiador, e Rotinas 

Administrativas. Em Itaguari, a população 

pode se inscrever em Corte e Costura, com 

o objetivo de capacitar mão de obra para 

o APL da moda na região.
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Aulas de cursos profissionalizantes 
iniciaram em quatro municípios 

Os cursos profissionalizantes do Goiás 

Social, promovidos pela Secretaria da 

Retomada, via Colégios Tecnológicos 

(Cotecs), iniciaram em quatro municípios 

goianos. Essa iniciativa traz oportunida-

de para os alunos ingressarem no merca-

do de trabalho, auxiliando também a se 

tornarem futuros empreendedores. São 

parceiros nessa ação o Gabinete de Po-

líticas Sociais (GPS) e Secretaria de Es-

tado de Desenvolvimento Social (Seds).

Rio Verde

Em Quirinópolis, iniciaram as aulas 

em Confeitaria e Serviços de Beleza. 

Em Rio Verde, começaram os cursos 

de Barbeiro, Confeiteiro, Informática 

Básica, Massagista, e Mídias Sociais. 

Já em Luziânia, as aulas começaram 

em Barbearia, Cabelereiro, Manicure e 

Pedicure, Maquiador, e Rotinas Adminis-

trativas. Em Guarani de Goiás, os alunos 

já começaram as aulas de Maquiagem 

e Serviços de Beleza.
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Quirinópolis

Guarani de Goiás
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Luziânia



Cooperativa dos Artesãos de Morrinhos 
promove evento com apoio da Retomada

A Secretaria da Retomada prestigiou 

evento realizado pela Cooperativa dos 

Artesãos de Morrinhos (Cooperarte), na 

sexta (20), em Morrinhos, contemplado 

pela Lei Aldir Blanc. A cooperativa foi uma 

das primeiras a receber apoio da pasta em 

sua constituição, e hoje atua em estrutura 

física cedida pelo Governo de Goiás. Na 

ocasião, a Retomada atendeu aos arte-

sãos participantes para cadastro e emissão 

da Carteira do Artesão. O evento contou 

com exposição de artesanato, além de pa-

lestras e oficinas realizadas pelas artesãs 

Alda de Assis, Hilda Freire, e pela mestre 

artesã, Fatinha Bastos. Representando o 

secretário César Moura, estava o gerente 

de Desenvolvimento de Áreas Vulneráveis, 

Rafael Sôffa. Também da Retomada, parti-

ciparam as assessoras Ana Cristina Cesário 

e Raissa Celiac.
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Retomada oferece cursos de 
profissionalização em artesanato para 

comunidades indígenas

A Secretaria da Retomada promoveu cur-

sos profissionalizantes de artesanato, via 

Colégios Tecnológicos (Cotecs), na Comu-

nidade Karajá das aldeias Buridina e Bdè 

Buré, em Aruanã. O objetivo foi promover 

o artesanato das culturas originárias, por 

meio do desenvolvimento de um forno tra-

dicional de cerâmica para a produção das 

bonecas indígenas de argila, Kitxoco. Além 

disso, no curso os alunos também apren-

dem a precificar os produtos considerando 

a preservação cultural, a ampliar a produ-

ção e o empreendedorismo.



NOTAS
NOTAS

APL da moda

O secretário da Retomada, César Moura, 

recebeu a ex-vereadora de Trindade, Ani-

nha Carvalho, na segunda (16). Eles conver-

saram sobre a possibilidade de levar cursos 

profissionalizantes, via Colégio Tecnológico 

(Cotec), para desenvolver um arranjo pro-

dutivo local no município.

Central de vagas em Águas Lindas de Goiás

As primeiras conversas para a instala-
ção de uma central de vagas em Águas 
Lindas de Goiás foram realizadas, na 
quarta (18). Representando a Retoma-
da, a assessora técnica Letícia Oliveira 
se reuniu com o vice-prefeito, Jorge 
Amaro, e com o secretário municipal de 
desenvolvimento econômico, Cristiano 
Rodrigues. A proposta é reforçar o aten-
dimento aos empresários na captação 
das vagas ofertadas pelo Programa 
Mais Empregos, que já possui um posto 
no município.

Vistoria para Mutirão Governo de Goiás
 A chefe de gabinete da Retomada, Lucyanna Marcella Melo, visitou, na terça (17), 

o Jardim Ingá, em Luziânia, onde será o próximo Mutirão Governo de Goiás. A vis-

toria foi realizada para conferir a estrutura e outros detalhes de logística envolvendo 

a realização da ação do governo estadual. O prefeito de Luziânia, Diego Sorgat-

to, recepcionou a equipe, formada ainda por um dos coordenadores do Mutirão, 

Aristóteles de Paula, o Toti, e assessora do Gabinete de Políticas Sociais (GPS), Lu-

dmila Almeida.
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Programa de prevenção à corrupção
O superintendente de Gestão Integrada, Cristiano de Araújo, e a assessora da Supe-

rintendência de Gestão Integrada, Ariane Xavier, representaram a Retomada no lança-

mento da segunda etapa do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, na quinta 

(19). Durante o evento, que foi realizado de forma virtual, foram apresentados os de-

talhes de preenchimento do módulo “Roteiro de Atuação”, já disponível na plataforma 

e-Prevenção, e os esclarecimentos sobre os próximos passos do Programa e eventuais 

dúvidas sobre o Sistema e-Prevenção.

APL da Moda em Ipameri
Equipe da Retomada foi a Ipameri, 

na terça (17), para visita técnica sobre 

instalação e operação de uma máquina 

de corte de tecido a laser Audaces. O 

gerente de Mobilização para Emprego 

e Renda, Rodrigo Veiga Jardim e a as-

sessora Natália Paz, foram acompanha-

dos por equipe da Prefeitura de Ipameri 

em visitas a galpões selecionados para 

receber o equipamento. Os servidores 

da Retomada foram recepcionados pelo 

prefeito Jânio Pacheco, o secretário de 

Indústria, Comércio e Trânsito, Rodrigo 

Máquina Audaces em Ipameri
Para tratar sobre a entrega de uma 

máquina de corte a laser modelo 

Audaces em Ipameri, o secretário da 

Retomada, César Moura, recebeu o 

prefeito Jânio Pacheco, e secretário 

municipal de Indústria, Comércio, 

Trabalho e Trânsito, Rodrigo Marti-

nho, na segunda (16). Eles conversa-

ram sobre o espaço em que a má-

quina funcionará, e sobre o evento 

de entrega, marcado para a próxima 

quarta (25).

Martinho, e o engenheiro técnico res-

ponsável pelas obras para recebimento 

da máquina Audaces, Marcus Vinícius 

do Nascimento.
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NOTAS
NOTAS

Reunião da gerência de Avaliações e Informações

A equipe da gerência de Avaliações e Informações se reuniu, na segunda (16), 
para discutir os resultados do último Mutirão Governo de Goiás, e preparar ações 
da pasta das próximas semanas. Além de tratarem de melhorias nos espaços da 
Retomada para os seguintes Mutirões, no interior do Estado.

Planejamento da Semana do Cooperativismo
Os gerentes da Retomada Rafael Sôffa 

(Desenvolvimento de Áreas Vulneráveis) e 

Rhaquel Liegem (Cooperativismo) se reu-

niram com a gerente de Cooperativismo 

do Sescoop/GO, Gislaine Lelis, e com o 

coordenador de Relações Institucionais da 

OCB/GO, Diogo Oliveira, na segunda (17). O 

grupo alinhou o planejamento da Semana 

do Cooperativismo, evento promovido em 

celebração ao dia C, com palestras e shows, 

a ser realizado de 27/6 a 2/7.

Alinhamento entre Piribier e Retomada Cultural

O secretário da Retomada, César Moura, 

recebeu na terça (17), o organizador do 

festival cervejeiro do centro-oeste, Piribier, 

Ricardo Trick, e o representante da cerveja 

Colombina, Alberto Nascimento. Na reu-

nião eles conversaram sobre o ajustamento 

de ações entre o festival que acontece em 

Pirenópolis e o projeto Retomada Cultural.
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Debate sobre Gestão Pública
O gerente de Desenvolvimento e Áreas 

Vulneráveis, Rafael Sôffa, participou do 

como debatedor do painel do curso Ges-

tão Pública 4.0 promovido pelo Sebrae, na 

terça (17). Sôffa, apresentou os projetos 

da Retomada e as soluções desenvolvidas 

para a recuperação econômica do Esta-

do. O curso foi ministrado pelo consultor 

e especialista em Gestão Pública, Marcus 

Macedo, e contou com a participação da 

debatedora especialista em planejamento, 

Elina Borges.

Parceria com 
Sebrae Goiás

Na terça (17), equipes da Retomada 
e Sebrae Goiás se reuniram para falar 
sobre o plano de ação para a moda de 
Jaraguá. Da Retomada participaram, o 
secretário César Moura; a superinten-
dente do Trabalho do Emprego e da 
Renda, Raíssa Rodrigues e a assessora 
de Projetos, Márcia Pires. Represen-
tando o município estava a presidente 
da Associação Comercial e Industrial 
de Jaraguá, Patrícia Machado; além do 
consultor de Moda do Sebrae Goiás, 
Leandro Pires.

Live de esclarecimento sobre Fenearte
A secretaria da Retomada, realizou no sábado (14), uma live para esclarecer as dúvi-

das dos artesãos a respeito do  edital N° 02/2022 da Fenearte. Participaram da live a 

gerente de Artesanato, Miriam Pires, e a assistente social, Ana Cristina Rocha, além da 

representante do Sebrae, a coordenadora de artesanato, Daniela Caixeta, e os artesãos 

convocados.



NOTAS
NOTAS

Cursos de qualificação para indígenas

A Aldeia indígena Bdè Buré em Aruanã, 

recebeu cursos de Construção de Forno e 

Qualidade e Ampliação da Produtividade 

da Cerâmica Karajá, por meio dos Colé-

gios Tecnológicos (Cotecs). Na segunda 

(16), equipes da Retomada e prefeitura de 

Aruanã se reuniram para alinhar atividades 

da ação. Participaram da Retomada a ge-

rente do Artesanato, Miriam Helena Pires 

e a assistente social, Ana Cristina Vieira. Já 

de Aruanã estava o prefeito Hermano de 

Carvalho.

Retomada, Acirlag e Grupo Cesar
O secretário César Moura, recebeu na 

quinta (19), o presidente da Associação 

Comercial e Industrial da região Leste 

de Aparecida (Acirlag), Maione Padeiro, 

e representantes do Grupo Cesar. Na 

ocasião, foi discutida a viabilização de 

recursos do Fundo Constitucional do 

Centro-Oeste (FCO).

Retomada e UFG
O gerente de Qualificação Profissional e 

Colégios Tecnológicos, Rodrigo Rodrigues, 

representou a Retomada em reunião com 

a Universidade Federal de Goiás (UFG), na 

quinta (19). A conversa foi sobre investi-

mentos para equipamentos para os Colé-

gios Tecnológicos (Cotecs).

Mais Empregos em Goiânia
A Retomada participou, na sexta (20), de 

ação social promovida pela Paróquia Nossa 

Senhora Auxílio dos Cristãos, no Setor Su-

doeste, em Goiânia. A secretaria levou ação 

do Mais Empregos com oferta de oportu-

nidades de trabalho formal aos moradores 

da região. O assessor do Mais Empregos, 

João Pedro Roriz representou a Retomada 

na iniciativa.

 18  |  BOLETIM SEMANAL



NOTAS
NOTAS

 BOLETIM SEMANAL |  19  

Artesanato goiano na CasaCor
A gerente de Artesanato, Miriam Pires, se reuniu com uma equipe do Sebrae, na quinta 

(19), para discutir o espaço do artesanato goiano na 25° edição da CasaCor Goiás. Re-

presentando o Sebrae estiveram presentes o diretor-superintendente do Sebrae, Antônio 

Carlos de Souza Lima Neto, a coordenadora de artesanato, Daniela Caixeta, e a consul-

tora, Cynthia Bretas.

O secretário da Retomada, César Moura, em entrevista para a TV Brasil Central, na terça (17), 

falou sobre qualificação profissional, renda e emprego, pilares que motivam a secretaria.

O secretário da Reto-

mada, César Moura, fa-

lou para a TBC sobre a 

participação da pasta 

na ação do Goiás Social 

no Jardim do Cerrado 

(Goiânia), na sexta (20).
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https://www.instagram.com/p/CdthaJ3MAaw/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
http://www.rvcfm.com.br/noticias/economia/2453-conselho-do-fco-aprova-r-113-milhoes-em-emprestimos-ao-agronegocio-goiano
https://www.podergoias.com.br/materia/9756/fco-aprova-r-113-milhoes-em-emprestimos-para-agronegocio-em-goias
https://www.podergoias.com.br/materia/9777/estado-promove-acao-social-no-jardins-do-cerrado-nesta-sexta-feira-20
https://www.aredacao.com.br/noticias/168314/conselho-do-fco-aprova-r-113-milhoes-em-emprestimos-ao-agronegocio-goiano
https://www.sucessonocampo.com.br/fco-rural-aprovadas-108-cartas-consulta-no-valor-de-r-1135-milhoes-para-goias/
https://www.ehtrend.com.br/news/1825330/conselho-do-fco-aprova-r-113-milhoes-em-emprestimos-ao-agronegocio-goi.html
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retomada.go.gov.br

EXPEDIENTE

Governo de Goiás: . 
Governador: Ronaldo Caiado

Vice-governador:  Lincoln Tejota. 
Secretário da Retomada: César Moura. 

Comunicação Setorial da Retomada:  
Yuri Lopes, Victória Cywinski, 

Fabianne Salazar, Bárbara Ferreira, 
Dhara Dias, Silvana Leorne,  Adriana 

Rodovalho e Maria Luiza Dias.

Conteúdo produzido pela Comunicação  da 

Secretaria da Retomada

Ao vivo do Mutirão Governo de Goiás, os 

telespectadores do Retomada em Conexão, pu-

deram acompanhar os serviços ofertados pela Se-

cretaria da Retomada, no sábado (15). Durante o pro-

grama, a apresentadora Bárbara Ferreira, entrevistou os gerentes, Nerivaldo 

Júnior (Intermediação e Recolocação no Trabalho), que falou das vagas de 

emprego que estavam sendo ofertadas durante o evento, recebeu também, 

Rodrigo Rodrigues (Qualificação Profissional e Colégios Tecnológicos), que 

expôs os cursos que estavam disponíveis para inscrição, além de ouvir a as-

sessora, Natália Paz, que divulgou o espaço das profissões e o salão da Re-

tomada que ofertou serviços de beleza gratuitos. Para assistir ao programa 

exibido pela TV Brasil Central, é só acessar o link ao lado.  
VEJA
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MAIS

Foi destaque no
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https://www.youtube.com/c/SecretariadaRetomada
https://www.instagram.com/retomadagoias/
https://www.facebook.com/retomadagoias
https://www.youtube.com/watch?v=lx5z5iVU1sQ
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A Secretaria da Retomada é 

multimídia! Compartilhamos 

nosso trabalho no Instagram 

(@retomadagoias), no YouTu-

be (Secretaria da Retomada), 

no boletim semanal Retomada 

em Pauta e ainda na TV Brasil 

Central, com o Programa Reto-

mada em Conexão. Além disso, 

todos os meios de comunica-

ção da Retomada são abertos 

à interação com público. Acom-

panhe a gente!

RETOMADA EM PAUTA
Ano 2 - N° 80 - 26 de Março de 2022

Boletim semanal

Goianésia recebe programas da Retomada em edição da Alego Ativa A Retomada marcou presença em mais uma edição da Alego Ativa, no sábado (26), com entrega de uma série de serviços ofere-cidos pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás e parceiros. Além de 187 vagas de trabalho formal oferecidas pelo Programa Mais Empregos, a secretaria entregou 239 certificados a alunos que concluíram cur-sos do Goiás Social, via Cotec, além de 137 cartões do Crédito Social, e 106 do Bolsa Qualificação. Os investimentos somados das duas iniciativas vão injetar diretamente na economia local R$ 320.293,54. 

Nossa equipe também auxiliou morado-res de Goianésia no cadastro da Carteira de Trabalho Digital. Além do secretário César Moura e da chefe de gabinete da Retomada, Lucyanna Marcella Melo, repre-sentaram a Retomada a superintendente de Profissionalização, Leandra de Assis, o gerente de Intermediação e Recolocação no Trabalho, Nerivaldo Júnior, e os servidores Annamar Silveria, Renan Caetano, Clarice Sousa, Letícia Oliveira, Laudimilha Freiras e Laís Leite.

Retomada Multimídia
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Ao se pensar em empregabilidade, é 

preciso levar em conta as habilidades de 

um profissional, sua qualificação e suas 

atitudes diante das demandas atuais. A 

forma como as pessoas respondem às 

demandas do mercado é o que mais in-

fluencia o seu potencial de ser contratado 

e de se manter entre os profissionais mais 

desejados pelas empresas.

A empregabilidade é um conceito uti-

lizado para definir as competências que 

um profissional deve ter a fim de ser 

considerado atraente para o mundo do 

trabalho (MINARELLI, 2016).  Trata-se de 

um conjunto de habilidades que soma-

da a uma boa experiência profissional, 

além de características como capaci-

dade de adaptação, proatividade, rela-

ções interpessoais, atributos bastantes 

valorizados nos perfis dos candidatos 

para uma vaga de emprego atualmente.  

A empregabilidade está associada às 

tendências de mercado, a regionalização 

destas vagas, o cenário econômico, as po-

líticas públicas, a qualificação dos candi-

datos, o aumento da informalidade diante 

da impossibilidade, por parte das empre-

sas, de assumirem um compromisso de 

longo prazo com os trabalhadores, enfim 

são infinitos os fatores que determinam 

os caminhos profissionais de uma pessoa.  

Seja qual for o cenário econômico, a 

capacitação dos profissionais sempre 

será algo desejado pelos empregadores. 

Por isso, manter-se atualizado e dedicar-

-se a uma universidade e, se possível, a 

cursos de pós-graduação, faz um currí-

culo se destacar durante um processo 

seletivo. 

Empregabilidade: 
desafios e oportunidades

Pensando nestas questões, a Pontifí-

cia Universidade Católica de Goiás (PUC 

Goiás) e a Secretaria de Estado da Reto-

mada assinaram em novembro de 2021 o 

termo de cooperação com o objetivo de 

incentivar a empregabilidade no Estado. 

O primeiro fruto desta parceria foi a reali-

zação da Feira do Emprego, que ofertou 

mais de 5 mil vagas destinadas a estudan-

tes, egressos e pessoas da comunidade. 

Desde então a PUC Goiás e a Retomada 

consolidaram essa exitosa empreita, en-

volvendo a oferta de vagas de emprego, 

orientações sobre cursos de qualificação 

gratuita via Colégios Tecnológicos, micro-

crédito e empreendedorismo.

Com esta iniciativa, a Universidade e o 

poder público buscam otimizar a inserção 

dos estudantes, egressos e a comunidade 

ao mundo do trabalho, de forma qualifica-

da, atendendo às exigências profissionais 

da atualidade. Para a gestão da Universi-

dade, a iniciativa das feiras de emprego 

traz a dignidade do trabalho e restabelece 

a esperança de um futuro de possibilida-

des, formando profissionais para as de-

mandas atuais.

Sendo assim, reforçamos o nosso com-

promisso com o projeto “2022: O Ano 

da Qualificação em Goiás”, por meio das 

Feiras de Emprego que provaram ser um 

sucesso e devem continuar na agenda 

das duas instituições. Nas três edições já 

realizadas, foram atendidas cerca de 800 

pessoas, com assertividade de encaminha-

mento às vagas de empregos em todas as 

áreas, desde o nível técnico até o superior. 

Reafirmamos o papel social do evento 

para a comunidade e para os estudantes.  

Marília 
Rabelo 

Holanda*

* Marília Rabelo Holanda é professora mestre, titular da Coordenação de Apoio ao 

Estágio, Monitoria, Egressos e Empresas Juniores (Caeme) e da Pró-Reitoria de 

Graduação (Prograd) da Pontifica Universidade Católica de Goiás.
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