Para quem acabou de dar o grande passo

Se você acabou de entrar na faculdade e tempo de abandonar velhos hábitos e começar a
construir o que você quer ser quando for grande. Participe das aulas intensamente: discuta,
contribua, critique, aprenda. É assim que se aprende. Lembre se que é precisamente neste
núcleo que você estará formando seu network profissional e portanto começar a portar se
como tal seria positivo. Entre outras palavras, ninguém indica quem cola, chega atrasado,
copia trabalho da internet e vai para a universidade de bermuda.
Aos 18 anos é hora de arrumar um estágio, hora de aprender a trabalhar. O importante é
ingressar em uma organização que ofereça aprendizado, mesmo que fora da área que
escolhida. A ordem é entender como se navega em uma organização, aprender a ter
responsabilidade com seus deveres, a trabalhar em equipe, a superar os conflitos internos, a
ler cultura enfim a aprender a navegar nesse mar chamado mundo corporativo. Fuja das
empresas onde você não faz diferença e que ninguém percebe quando você falta. Onde só te
dão trabalhos pequenos e sem inteligência embutida.
Vá a todos os congressos, cursos, palestras, troque de estágio após 01 ano. Invista em
aprender! É precisamente isto que é importante. Não é hora para compromissos pessoais mais
sérios, deixe isto para um próximo ciclo. Sua meta é formar se com o máximo de proximidade
com o mercado e com uma noção muito clara de qual caminho seguir.
Seria bom concluir etapas que ficaram em aberto logo nos primeiros anos , é o caso de
finalizar um curso de línguas, dentre outros.
Para quem fez 18 anos fazendo curso técnico, a regra é a mesma. Faça estágio, dedique se a
aprender e preste atenção na formação de seu network.
Muitas empresas interiorizadas oferecem estágio de férias, fique atento a estas
oportunidades. Na grande Belém existem poucas oportunidades de atuar em alguns
segmentos, portanto se você quer experienciar indústria de base terá que topar conhecer a
vida no interior no Pará.
Neste período você estará construindo os alicerces de sua carreira, dedique – se!
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