Não fique na dúvida! #EMPREGAFAM
Qual o nome do evento? 3º EMPREGA FAM – 2018
Onde será realizado? Na FAM – Faculdade de Americana – Av. Joaquim Boer, 733 – Jardim
Luciene. Americana – SP.
Quando? Sábado, 19 de maio de 2018
Qual o horário? Das 10h00 às 16h00
Quem pode participar? Toda a comunidade. O evento é aberto ao público de todas as
cidades e idades.
Público Estimado? Estamos esperando cerca de 10.000 pessoas durante todo o dia.
E o que terá neste evento? Nesta feira de empregos teremos cerca de 20 empresas
distribuídas pelas salas da instituição de maneira que cada pessoa possa ir até elas e entregar
os seus currículos. O candidato os entregará às empresas de suas escolhas.
Logo na sua entrada você receberá um KIT! Ele conterá um cupom com um número e Este
será o seu número da sorte! Dirija-se até o laboratório próximo à Biblioteca e preencha no
computador os seus dados com o número do seu cupom! Na segunda-feira, dia 21 de maio
sortearemos ao vivo, no Facebook da FAM, um celular Samsung J5!
Além deste cupom você receberá um caderno especial contendo a relação de todas as
empresas e suas respectivas vagas. Assim você conseguirá escolher em qual delas deseja
deixar seu CV.
Essas empresas e entidades estão reunidas neste dia especial aqui na FAM justamente para
facilitar aos que estão buscando uma recolocação no mercado de trabalho ou até o 1º
emprego. Em um único local você conseguirá distribuir o seu CV de maneira efetiva.
Somando todas as empresas temos 978 vagas a serem preenchidas! As empresas receberão os
CVs, algumas podem querer conversar no dia, outras poderão entrar em contato
posteriormente.... Então venha preparado para mostrar todo o seu carisma e força de
vontade para conquistar o seu lugar no mercado de trabalho!
Não precisa vir vestido como se fosse a uma entrevista de emprego. Mas também não venha
como alguém que irá à praia! Afinal de contas, você entregará o seu CV nas mãos daqueles
que trabalham no RH das empresas que está querendo ser contratado!
Uma vez que teremos no máximo 20 empresas, esse é o número ideal de CV impressos para
você trazer! Afinal, melhor sobrar do que faltar não é mesmo? Mas caso você precise de
serviços de Xerox, o da instituição estará aberto.
Será uma ótima oportunidade também para você conhecer nosso polo! A FAM possui 81mil
m2, 150 salas de aula, 80 laboratórios, 1.200 vagas no estacionamento, Praça Acadêmica,
Cantinas...
Durante a feira você ainda terá a oportunidade de assistir 2 incríveis palestras no nosso
auditório Jamil Salomão:

- às 10h30 e 13h30: Jacira Chavare e o tema “Elaboração de currículo e como se portar em
uma entrevista de emprego. ”
- às 12h00: Aluany Almeida com o tema: “Redes Sociais: alavanca ou âncora?”.

E no Ginásio Esportivo estará acontecendo juntamente com a feira Emprega FAM, a Semana
da Juventude organizada pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer da Prefeitura de
Americana. Lá teremos:
10h às 11h
- Alongamento LF DANCE (Aluna FAM - Larissa Ferrari)
11h às 13h
- Desafio do Travessão (NICOM – FAM)
14h às 15h
- Zumba e Ritmos LF DANCE (Aluna FAM - Larissa Ferrari)
15h às 16h
- Grupo de Hip Hop convidado: RCA DANCE (Coreógrafo Well Lucas)

Durante todo o evento, se você tiver qualquer dúvida, a FAM e sua equipe composta por
mais de 70 pessoas, estarão espalhadas pela instituição para lhe atender prontamente! Basta
procurar alguém com crachá da FAM. Teremos prazer em atende-lo!
Nossas cantinas estarão abertas também para suas necessidades!
Em caso de dúvidas, fique à vontade para nos contatar através de nossos diversos canais de
comunicação e atendimento:
Telefones:
(19) 3465.8100
(19) 3478.2449
Whatsapp:
(19) 99437.9555
SAC:
0800 771 2449
E-Mail:
nicom@fam.br

Agradecemos a sua presença e lhe desejamos uma ótima feira!!!

