
SINAERJ parabeniza os
Administradores
No dia 9 de setembro será cele-

brado o dia do Administrador. 
Profissionais de todo o país vão 
comemorar a data. Desde 1965, 

quando foi oficializada no Brasil a profis-
são de Administrador, esses profissionais, 
tão importantes para o desenvolvimento das 
empresas brasileiras, são homenageados. 
Organização, coordenação, planejamento 
e percepção são algumas atribuições dos 
Administradores no sentido de gerar desen-
volvimento para as instituições e para a so-
ciedade, sempre através de difíceis desafios. 
A profissão vem ganhando novos espaços e 
hoje é uma das que mais cresce no mundo! 

Saber coordenar os recursos e 
programar bem o tempo são obrigações que 
todos, em todas as esferas, devem ter. Para 
realizar a organização e o planejamento e 
diversas outras ações em maior escala e de 
forma bem mais complexa, os profissionais 
de administração são preparados. No símbo-
lo que identifica a profissão, virtudes como 
organizar, reunir, direcionar, coordenar, 
planejar, dirigir e encaminhar os diferentes 
aspectos de uma questão para um objetivo 
comum, estão representados. O SINAERJ 
parabeniza todos os Administradores e Ad-
ministradoras do país! 

Estamos em fase final dos prepa-

rativos para os eventos que serão realizados 
no mês em que comemoraremos o Dia do 
Administrador. Novidades serão divulgadas 
em nosso site e Informativo Eletrônico.
Aguardem!

A estabilidade e os altos salários são 
alguns dos fatores que levam mi-
lhares de pessoas a sonhar com 

um emprego público. Sabendo do interesse 
dos Administradores pelo assunto, “Como 
passar em concurso público” foi o tema 
da palestra realizada no dia 25 de agosto, 
no auditório do SINAERJ. O evento, que 
faz parte do Ciclo de Palestras Gratuitas 
promovido mensalmente pelo Sindicato, 
contou com a participação de dezenas de 
Administradores.

Ministrada por Marcelo Corenza, da 
Academia do Concurso, a palestra abor-
dou as diferenças existentes entre o setor 
público e o privado. Por exemplo: as em-
presas particulares dificilmente contratam 
funcionários com mais de 50 anos, já os 
concursos podem ser feitos por pessoas 
dos 18 aos 65 anos. Outra diferença é refe-
rente à necessidade de falar outro idioma, 

não imposta pela maior parte do serviço 
público mas essencial em algumas empre-
sas privadas.

Organizar o tempo de estudo e de-
terminar uma área a seguir são alguns dos 
requisitos fundamentais para ser aprovado, 
segundo Marcelo. A aprendizagem pode e 
deve ser conciliada com outras atividades, 
como exercícios físicos, lazer e descanso. 
O ideal é que os candidatos montem uma 

grade de horários para seguir. Quanto a 
área, é necessário estabelecê-la para facili-
tar os estudos já que os concursos têm um 
conjunto de disciplinas básicas e um de es-
pecíficas. O candidato que presta concurso, 
por exemplo, para a área administrativa de 
um determinado órgão público e não passa, 
terá mais facilidade para fazer uma outra 
prova na mesma área para outro órgão, ten-
do apenas que rever algumas matérias.

O importante, acima de tudo, é per-
sistir e não questionar a sua capacidade. 
“Passar é uma questão de tempo. O que 
dá resultado efetivo é a persistência. E não 
duvide de você, se não for nesse momento, 
será no próximo”, ressaltou Marcelo.

O aumento no número de Adminis-
tradores a cada palestra demonstra que o 
SINAERJ está seguindo no caminho certo 
e buscando cada vez mais atender as neces-
sidades e desejos de seus associados.
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