O que é o CREA Jovem?
Data Publicação: 22/04/2012
O CREA Jovem é um programa criado pelo CREA-SP para aproximar a moçada do sistema profissional
CONFEA/CREA. Fazem parte do CREA Jovem estudantes e recém-formados, como você.
COMO O CREA JOVEM VAI ME AJUDAR A ENTRAR NO MERCADO DE TRABALHO?
Promovendo ações que geram troca de experiência com estudantes e profissionais da área tecnológica.
Palestras, workshops e grupos de discussão entre alunos de todo o Estado.
Com o CREA Jovem você pode se inteirar da legislação vigente, código de ética e outras informações do
sistema CONFEA/CREA. Além disso, mais de 60 mil empresas registradas no CREA-SP buscam seus
estagiários no site do CREA Jovem. Quando você se cadastrar, automaticamente vai passar a fazer parte deste
banco de dados.
MAIS UMA VANTAGEM QUE FAZ TODA A DIFERENÇA
Quem participa do CREA Jovem tem 90% de desconto na primeira anuidade do CREA-SP.
COMO EU PARTICIPO?
Muito simples: é só se cadastrar no site: www.aeal.com.br ou http://www.creajovem.org.br/sobre-o-crea-jovem.
Não tem custo nenhum de inscrição ou anuidade.
COMO AS EMPRESAS PODEM COOPERAR?
Empresas, comércios e profissionais liberais que necessitam de profissionais da área tecnológica podem
realizar parcerias junto ao programa e com a associação da cidade AEAL para promover eventos e desenvolver
programas de contratação dos profissionais. Fonte: www.creasp.org.br
PALESTRAS CREA JOVEM EM LIMEIRA
Em Limeira, no ano de 2011 o CREA JOVEM promoveu mais de dez palestras a respeito de LEGISLAÇÃO
PROFISSIONAL E PREENCHIMENTO CORRETO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA)
entre alunos e professores, das diferentes universidades e faculdades da cidade.Portanto você que está
fazendo algum curso da área tecnológica, abrangida pelo Sistema CONFEA/CREA, através do site :
www.aeal.com.br PARTICIPE!!! Pois seu futuro profissional já começou, e é você quem deve especializar-se
cada vez mais.
Antonioni Rosada é engenheiro-eletricista – eletrônico e eletrotécnico, pós-graduado em administração
pública e Gerência de Cidades, Coordenador do Programa CREA JOVEM LIMEIRA/SP
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------Demais colunas, Rota da Informação, Texto&Contexto, Observatório, UP-To-Date, Os 13 Pontos da
Semana, Dia a Dia e Nossa Cidade, na versão impressa da Gazeta de Limeira de hoje.
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