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Ranking das Carreiras
Clique aqui para ver a notícia no site
Toda semana recebemos centenas emails de estudantes que estão interessados em saber como está o
mercado de trabalho para em uma área "tal", qual o salário para a profissão "X" ou qual a probabilidade
de arranjar emprego na área "Y". São dúvidas comuns a todo vestibulando que está em um processo de
escolha de uma profissão, afinal todos temem em "errar" na escolha de uma carreira e acabar se
prejudicando. Nós, como Orientadores Profissionais do sejabixo!, temos a opinião de que a escolha de
uma profissão deve ir vai além destas informações quanto a remuneração, pois deve envolver
preferências pessoais, aptidões, avaliação de prioridades e valores, e também uma pesquisa sobre as
profissões de interesse, que englobam desde informações encontradas em guias de carreira, com
conversas com profissionais, visitas a faculdades e órgãos de classe. Procure entender que informações
sobre a remuneração de uma profissão deve ser considerada apenas para uma referência para que o
vestibulando possa ter uma idéia da relação entre carreira e remuneração, uma vez mas que a renda
também pode variar de uma região do Brasil para outra, é possível que, em uma região do país os
maiores salários são dos profissionais de Direito e em outra região sejam os Economistas. Mas, no
sentido de ajudar aqueles que entendem que a remuneração é um fator relevante na hora da escolha de
uma carreira, vamos comentar aqui sobre uma pesquisa divulgada recentemente e que foi realizada pelo
Centro de Políticas Sociais, vinculado ao Instituo Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas.
Coordenada pelo professor Marcelo Neri, a pesquisa teve por objetivo indicar os maiores retornos
econômicos do investimento educacional, com informações sobre os melhores cursos em termos de
salário e sobre a empregabilidade, que é a probabilidade de se conseguir um emprego. Resumidamente
essa pesquisa concluiu primeiramente que aqueles que têm curso superior completo possuem salários
maiores que aqueles que não concluíram os cursos, seja ele superior ou médio. Portanto, devemos
considerar que a educação é fundamental para se obter uma maior renda. Em termos de salários os
melhores cursos são: Mestrado ou Pós-Graduação nas áreas de em Administração, Medicina e
Economia. A probabilidade de conseguir um emprego é maior para os Pós-Graduados em Medicina,
seguido pelos formados em Medicina, e posteriormente pelos das Ciências da Computação. Nós do
sejabixo! tivemos acesso aos dados dessa pesquisa denominada de , que indica as carreiras, os
diferenciais de salário e chances de ocupação, pelo que agradecemos ao professor Marcelo Neri pela
autorização em divulgar neste espaço. - Clique aqui e veja o ranking completo. Aproveitem! Quer
comentar esta matéria ou sugerir alguma idéia para esta seção? Escreva para info@sejabixo.com.br

