
SECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA ENTREGA CERTIFICADOS DO CURSO DE ANALISTA DE REDES SOCIAIS

   

  

   A Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda (SMTER) promoveu na noite da última
segunda-feira (30/11), de forma virtual, a entrega dos certificados aos alunos da segunda turma
do curso de Analista de Redes Sociais, realizado somente pela internet através da Plataforma
ZOOM, no período de 05 de outubro a 25 de novembro.

  

    

  

   O secretário municipal de Trabalho, Emprego e Renda, Walcinyr Bragatto, afirmou que a
qualificação profissional oferecida &quot;atinge excelentes resultados, inclusive muitos que se
formaram já conseguiram oportunidades de trabalho e alguns com atividades próprias. É uma
satisfação para nós&quot;, ressaltou Bragatto.

  

    

  

   Ministrado pela professora Karina Olívio de Souza o curso teve carga horária de 50 horas e
ofereceu 20 oportunidades de qualificação online totalmente gratuita.
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   Segundo o aluno Mário Humberto Ferreira dos Santos, o curso é um grande acerto da
SMTER, resultado do zelo e competência do corpo técnico e sensibilidade do secretário
Bragatto em atender essa demanda de qualificação profissional.

  

    

  

   O aluno Paulo de Souza Oliveira agradeceu a professora pela dedicação, empenho e
profissionalismo na condução das aulas. &quot;Estou certo que ainda teremos muitas
oportunidades de ampliar nossos conhecimentos. Nosso reconhecimento a sua incansável
vontade de nos encorajar e encarar a realidade com força e preparo&quot;, disse ele.

  

    

  

   Osni José Rapelli destacou que &quot;ao longo do curso, percebeu, que a professora era
especial. &quot;Realmente sempre preocupada, respondendo todas as perguntas, fornecendo
um feedback e sempre com uma mensagem de incentivo em cada passo, isso fez com que
sempre tivesse ânimo para retornar para a próxima aula. Foram superados o medo, o
desespero e surgiu a confiança para começar a entender como o processo funcionava e ver a
possibilidade de fazer a diferença junto às redes sociais, com consciência e capacidade&quot;.

  

    

  

   Victória Pavão Duarte ressalta que foi muito prejudicada pela quarentena, pois era freelance
na área de eventos. &quot;Decidi fazer o curso e consegui ampliar minha clientela com vendas
de produtos cosméticos. Foi um sucesso, após as aulas, as pessoas voltaram a aparecer,
voltei a me conectar com as clientes&quot;.
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   A aluna Cristina Jesus Santos explicou que o curso ensinou ela utilizar as ferramentas do
WhatsApp e do Facebook de maneira adequada e eficiente. &quot;O curso nos mostrou que
somos nós que nos limitamos, e nos ajudou a quebrar essas barreiras com muita didática,
carinho e educação&quot;.

  

    

  

   Ruttiman Castillo Amado, esclarece que &quot;foi uma grande oportunidade de aprendizado,
esclarecimento de dúvidas e contribuição significativa para alcançar nossos objetivos&quot;.

  

    

  

   &quot;O curso de analista de redes sociais foi realmente excelente. A iniciativa é
maravilhosa&quot;, finalizou Marta Silvia Fargetti.

  

    

  

   (02/12/2020)
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