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Seminário “Secretariado Executivo: (Re) conquistando espaços - renovando conceitos” 
 

o dia seis de junho do corrente, a Presidente e a Diretora de Finanças do SISERGS, respectivamente: Núbia Balbina 

Martins e Cátia Berger Rolim, estiveram presentes no III Seminário Profissional e Encontro de Egressos, promovido 

pelo curso de Secretariado Executivo da Universidade de Passo Fundo (UPF). O público-alvo estava composto de 

acadêmicos, professores e egressos que debateram acerca do tema “Secretariado Executivo: (Re) conquistando espaços - 

renovando conceitos”.   

            

 

Na oportunidade, Cátia apresentou a palestra intitulada: 

“Novos Cenários para o Profissional de Secretariado 
Executivo” e na sequência, Núbia discorreu sobre os 

aspectos legais da profissão, o papel e a responsabilidade 

do SISERGS. 

 

Na foto ao lado, as acadêmicas da disciplina de Prática 

Secretarial, organizadoras do Seminário, com as 

representantes do SISERGS, Núbia e Cátia. 
 

 
 

Foto 
Fonte: Universidade de Passo Fundo 
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ando sequência às suas negociações para 2014, com a área da saúde, o SISERGS não obteve, até o momento, resposta 

definitiva. O sindicato da categoria diferenciada da saúde está tentando uma proposta de unificação salarial para as 

negociações deste ano. Continuamos como os outros segmentos como serviços, indústria e comércio. Para isso, o 

SISERGS seguirá buscando mais sindicatos patronais para o fechamento de acordo coletivo em prol da melhoria das condições 

trabalhistas do Secretário. 
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As Novas Competências do Profissional de Secretariado - 2ª Edição 
De: Edmea Garcia Neiva 

Editora: IOB 
 

Esta edição traz muitas novidades reorganizadas e estruturadas de forma lógica e didática. O foco 

continua sendo atrair a atenção dos profissionais de Secretariado para temas fundamentais para 

sua formação. O livro facilita o trabalho de assimilação, pesquisa, consultas e revisões. A nova 

versão traz os seguintes temas: 

- a atualização natural de várias informações do banco de dados;  

- o glossário, enriquecido com termos utilizados no segmento financeiro, negócios internacionais e 

assuntos pertinentes ao contexto da globalização; 

- a continuidade da luta da categoria, agora mobilizada para a criação do conselho da profissão; 

- a evolução de atuação do profissional de Secretariado, com o acréscimo de dois novos capítulos: 

o exercício da nova liderança na atuação secretarial e o empreendedorismo: nova competência 

para o profissional de Secretariado. 
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Fonte: https://www.facebook.com/espanholitos?fref=ts – 1/2/2014 
 



Rua Uruguai n° 91 sala 206, Edifício Bier Ulmann - Centro - Porto Alegre/RS - 90010-903 

Fone: 51 3225.9968 Celular: 519769.8741 

CGC 92.948.462/0001-53 - Código Sindical 005.262.88857-3 

sisergs@sisergs.com.br - www.sisergs.com.br 

 

RRRREPORTAGEMEPORTAGEMEPORTAGEMEPORTAGEM            CENTRALCENTRALCENTRALCENTRAL        ––––        Mais recrutadores desistem de candidatos devido a redes sociaisMais recrutadores desistem de candidatos devido a redes sociaisMais recrutadores desistem de candidatos devido a redes sociaisMais recrutadores desistem de candidatos devido a redes sociais 

    
 

ocê dirige bêbado ou costuma frequentar jantares com "acompanhantes"? Talvez seja mais prudente manter essas 

informações em caráter privado em vez de expô-las nas redes sociais. 

 

Mais empregadores dos Estados Unidos estão buscando informações adicionais sobre potenciais candidatos em redes sociais — 

e eles não estão muito bem impressionados com o que têm visto. De acordo com uma pesquisa do site americano de 

recrutamento CareerBuilder, 51% dos empregadores do país que pesquisaram sobre profissionais nas mídias sociais desistiram 

do candidato devido a conteúdos relacionados a ele existentes na web. Essa porcentagem era de 43% no ano passado, e de 

34% em 2012. 
 

Quarenta e três por cento têm usado as redes sociais para pesquisar candidatos, ante 39% em 2013 e 36% em 2012. Além 

disso, 12% não o fazem atualmente, mas pretendem começar a utilizar esse recurso. A pesquisa foi feita pela empresa 

especializada Harris Poll com 2.138 gestores contratantes e profissionais de recursos humanos e 3.022 profissionais do setor 

privado. 
 

Os recrutadores, porém, não se limitam às redes sociais: 45% usam ferramentas como o Google para prospectar potenciais 

candidatos, sendo que 20% disseram que as utilizam frequentemente ou sempre. Além disso, 12% analisam os posts e 

comentários dos candidatos em sites de opinião como Glassdoor.com e Yelp.com. 
 

Mas, afinal, o que esses empregadores têm encontrado nas mídias sociais que faz com que desconsiderem os candidatos? As 

razões mais comuns incluem: 

• O candidato postou informações ou fotografias provocativas ou inapropriadas: 46% 

• Candidato postou informações sobre estar bebendo ou usando drogas: 41% 

• Falou mal de ex-empregador: 36% 

• Tem poucas habilidades de comunicação: 32% 

• Fez comentários discriminatórios relacionados à raça, gênero, religião etc.: 28% 

• Mentiu sobre qualificações: 25% 

• Compartilhou informações confidenciais de ex-empregadores: 24% 

• Esteve ligado à prática criminosa: 22% 

• Adotou um apelido não profissional na rede: 21% 

• Mentiu sobre uma ausência: 13% 
 

Por outro lado, um terço (33%) dos empregadores disseram haver encontrado conteúdo na internet que os deixou mais 

propensos a contratar o candidato. Mais que isso, 23% acharam informações que diretamente os levaram à contratação, 

percentual que era de 19% no ano passado. 
 

Algumas das razões mais comuns que motivaram a aprovação do profissional com base em suas redes sociais foram: 

• Recrutador teve boa percepção da personalidade do candidato, podendo detectar se ele estava alinhado à cultura da 

empresa: 46% 

• Informações do histórico do candidato sustentavam suas qualificações profissionais para a vaga: 45% 

• Site do candidato passava uma imagem profissional: 43% 

• Perfil do candidato era abrangente e mostrava um amplo raio de interesses: 40% 

• Candidato tinha boas habilidades de comunicação: 40% 

• Candidato era criativo: 36% 

• Candidato havia recebido prêmios ou menções honrosas: 31% 

• Outras pessoas haviam postado boas referências sobre o candidato: 30% 

• Candidato havia interagido com os perfis da empresa do recrutador nas mídias sociais: 24% 

• Candidato tinha um grande número de seguidores: 14% 
 

Os empregadores também revelaram as coisas mais estranhas que descobriram sobre candidatos e mesmo seus empregados 

nos perfis das mídias sociais. Entre elas, foram citadas: 

• Perfil do candidato incluía links para um serviço de acompanhante 

• Candidato postou foto de ordem para sua prisão 

• Candidato postou um vídeo de exercícios para idosas 

• Candidato havia processado sua mulher por lhe ter dado um tiro na cabeça 

• Candidato disse que um porco era seu melhor amigo 

• Postou os resultados de seu exame odontológico 

• Gabou-se de ter dirigido bêbado sem ter sido pego em diversas ocasiões 

• Esteve efetivamente envolvido em um culto satânico 

• Postou fotos que havia tirado do Pé-Grande 
 

V 
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Muitos profissionais e recrutadores têm tomado medidas para proteger sua privacidade e evitar superexposição diante de 

possíveis empregadores. Quase metade (47%) dos trabalhadores apenas dividem seus posts com a família e os amigos, 41% 

mantêm seu perfil em modo privado e 18% separam o perfil profissional do pessoal. Vinte e oito por cento dos trabalhadores 

disseram não utilizar mídias sociais. 

 

Fonte: Valor Econômico/Edson Valente/27.6.2014 http://www.granadeiro.adv.br/template/template_clipping.php? Id=13911   

 
  

ETIQUETETIQUETETIQUETETIQUETAAAA        PROFISSIONALPROFISSIONALPROFISSIONALPROFISSIONAL            
 

“Ninguém nasce sabendo a maneira ideal de comportar-se em cada momento. Se fosse assim, o mundo seria chatíssimo.” 

Claudia Matarazzo 
 

"Nada denuncia mais o grau de civilidade de um país e de um povo do que a coisa pública e a coletividade." 

Glória Kalil 

 

Netiqueta: regras de etiqueta na Internet 
 

Regras de comportamento são necessárias em qualquer 

tipo de convívio social e, na internet, isso não é diferente. 

Com a dificuldade em interpretar emoções e conotações na 

comunicação via web, uma etiqueta virtual se torna 

imprescindível. 

 

A netiqueta (neologismo oriundo da fusão das palavras net 

+ etiqueta) cumpre o papel de intermediar a boa 

comunicação e prezar por uma vivência virtual harmônica.  

Para promover essas regras, montamos um guia com algumas regras básicas de netiqueta e também o que não é aceitável no 

mundo da web. Confira! 
 

Netiqueta – mensagens 
 

 

• EVITE ESCREVER EM LETRAS MAIÚSCULAS. 
Na hora de escrever uma mensagem (seja um e-mail profissional ou uma conversa em rede social), evite escrever em letras 

maiúsculas. Como a internet tem suas limitações na hora de imprimir emoções, as letras maiúsculas acabam sendo usadas 

como “grito”. Uma mensagem inteira assim pode denotar outro sentido, mesmo sem querer. Também é interessante escrever 

seus textos de forma clara e objetiva. Negrito, itálico e sublinhado são utilizados apenas em pontos específicos de detalhe. 

Abusar de gifs animados e fontes coloridas também não é uma boa escolha. 
 

• EVITE ESCREVER EM OUTRA LÍNGUA 
Evite escrever em outra língua, a não ser que seja solicitado. Não dá pra saber se todo mundo irá compreender a sua 

mensagem, principalmente fora de ambientes corporativos. 
 

• DIVIDA O SEU TEXTO EM BLOCOS 
Na hora de escrever uma mensagem longa, divida o seu texto em blocos e, se possível, por subtítulos. Mensagens grandes e 

contínuas são cansativas, ainda mais em uma tela de computador. 
 

• MANDE E-MAILS EM CÓPIA OCULTA 
Na hora de mandar e-mails para mais de uma pessoa, opte por mandar em cópia oculta, principalmente se essas pessoas não 

se conhecem. Isso diminui a possibilidade de spams e mensagens indesejadas. 
 

 

Fonte: http://www.dicasdeetiqueta.com.br/ 
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