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O mercado de trabalho se
transformou e são muitos os desafios
para que os jovens ingressem no
mercado de trabalho nos dias atuais.
As oportunidades existem, mas os
candidatos precisam se preparar
cada vez mais.

Confira nesta edição o que está ocorrendo no mercado de trabalho e como essas mudanças
influenciam a vida dos jovens.
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MUDANÇAS NO MERCADO DE TRABALHO
REQUEREM ATENÇÃO
O mercado de trabalho vem sofrendo fortes transformações
nos últimos anos. E a pandemia da Covid-19 acabou por
acelerar esse processo, atingindo as empresas, as escolas e o
mercado de trabalho com muita força. Para debater o tema, o
CIEE/MG convidou para sua live duas especialistas na área:
Na opinião das duas especialistas, o acesso ao mercado de
trabalho requer, além de conhecimento da área, livre trânsito
nas redes sociais, que podem facilitar o contato com empresas
contratantes e resiliência para enfrentar os novos desafios.
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DESAFIOS DO MERCADO DE TRABALHO
Em artigo “Os desafios no mercado de trabalho”, o supervisor
de Comunicação e Marketing do CIEE/MG, Alexandre Cézar de
Oliveira Melo, avalia que, em um ambiente cada vez mais
competitivo, é vital que além de um curso de graduação o
jovem tem que ficar atendo à necessidade de inovação e de
novos conhecimentos. “A busca por atualização está cada vez
mais aquecida e em todos os segmentos os profissionais
precisam estar por dentro das inovações tecnológicas
disponíveis no cenário empresarial”, observou.
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OAB /MG em campanha contra texto da
MP 1.045/21

A OAB-MG fez campanha contra alterações do texto da MP 936/2020, que
instituiu medidas emergenciais, também presentes na MP nº. 1045/2021,
que foram fundamentais para a manutenção da economia e para a
preservação dos empregos e da renda de milhões de brasileiros. O projeto
de conversão em lei da MP 1.045/21 sofreu várias emendas, e foi aprovado
na Câmara dos Deputados, com introdução de matérias estranhas ao seu
texto original, destoando significativamente de seus objetivos.
Representantes da OAB Minas, em reunião com presidente do Senado.
Rodrigo Pacheco, reforçaram o pedido de rejeição de todas as emendas da
medida provisória. O pleito foi atendido, com a derrubada das emendas à
MP que possibilitariam a precarização do trabalho.
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