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Prodest assina contrato
com a Assembleia Legislativa
para prestação de serviços TI

Estado – O Instituto
de Tecnologia da Informa-
ção e Comunicação do Es-
tado do Espírito Santo
(Prodest) foi contratado
pela Assembleia Legislativa
do Estado do Espírito San-
to (Ales) para a prestação
de serviços de TI. O resu-
mo do acordo foi publicado
no Diário Oficial do Estado
da última quarta-feira (13).

O contrato tem uma
duração de quatro anos e
prevê um investimento de
R$ 3,27 milhões. Fazem
parte dos serviços a serem
prestados pelo Prodest o
fornecimento de acesso à
internet, o registro de do-
mínio para sites e o uso da
rede de fibra óptica do
Governo do Estado.

Também serão forneci-
dos pelo Prodest os servi-
ços do Data Center que
abrangem a hospedagem de
equipamentos, a virtualiza-
ção de servidores e o arma-
zenamento de informações.

Considerado uma refe-
rência nacional no setor
público de TI, o Data Cen-
ter  apresenta um alto ní-
vel de disponibilidade por
causa da redundância da
infraestrutura elétrica (sa-
las de energia e gerado-
res) que mantém o ambi-
ente funcionando por um
longo período, mesmo
com problemas no abas-
tecimento de energia.

Práticas
Na tarde desta quar-

ta-feira (13), o presi-
dente do Prodest, Tas-
so Lugon, e o diretor de
Tecnologia da Informa-
ção da Assembleia Le-
gislativa, Dorimar Man-
datto, estiveram reuni-
dos para alinhar a pres-
tação dos serviços.

Na avaliação de Tasso
Lugon, o contrato com a
Assembleia Legislativa
mostra que os serviços da
autarquia seguem as me-
lhores práticas do merca-
do de tecnologia da infor-
mação e comunicação.
“Esse acordo é importan-
te para o Prodest conso-
lidar o seu papel como re-
ferência no segmento de
TI para o setor público
estadual”, enfatizou.

Da Vitória será titular da
Comissão de Segurança Pública
e Combate e Combate ao Crime
Organizado na Câmara Federal

Brasilia– O deputado
federal Da Vitória (PPS/ES)
foi indicado como membro
titular da Comissão de Se-
gurança Pública e Comba-
te ao Crime Organizado da
Câmara Federal. Os parla-
mentares que vão compor
cada uma das comissões
permanentes tiveram os
nomes confirmados nesta
quarta-feira (13).

A Comissão de Segu-
rança Pública e Comba-
te ao Crime Organizado
é formada por 38 mem-
bros titulares. Ela é res-
ponsável por analisar os

projetos apresentados à
Câmara que tratam da
área, como a proposta
Anticrime apresentada
pelo ministro da Justiça,
Sérgio Moro.

Da Vitória destacou
que a comissão terá mui-
tos assuntos para serem
debatidos neste ano. “Sem
dúvida a segurança públi-
ca e o crime organizado
precisam de avanços legis-
lativos. Estaremos empe-
nhados em realizar um tra-
balho, junto dos demais
membros, para agilizar a
aprovação dos projetos

que tragam melhorias para
a população”, afirmou o
deputado capixaba.

Além da Comissão de
Segurança Pública, Da Vi-
tória foi designado como
suplente das comissões de
Minas e Energia e a de Via-
ção e Transportes. Ao
todo, são 25 comissões
permanentes na Câmara
com a atribuição de deba-
ter e votar os projetos re-
lacionados a cada área. A
divisão das vagas é defini-
da de acordo com o nú-
mero de parlamentares em
cada bloco partidário.

Matrículas para cursos técnicos do
Senai encerram nesta sexta-feira (15)

Estado – Últimos dias
para se matricular em um cur-
so técnico que te prepara para
o mercado de trabalho do fu-
turo. As matrículas do Senai
vão até a próxima sexta-fei-
ra (15) com vagas em 15 áre-
as de conhecimento em todas
as unidades do Estado. Tra-
balhadores de indústrias as-
sociadas ao Sistema Findes
têm 20% de desconto.

Com o novo mercado de
trabalho que se desenha, o
Senai reformulou toda a grade
curricular dos seus cursos a fim
de atender as demandas da 4ª
Revolução Industrial. Assim, os
alunos da instituição consegui-
rão desenvolver as principais
competências exigidas para o
profissional do futuro: interpes-
soal, intrapessoal e cognitivo.

“O Senai vem fazendo uma
análise minudente das tendên-
cias e impactos ocupacionais.
Por conta da transformação
para a Indústria 4.0, há uma

tendência forte de substitui-
ção de atividades reproduto-
ras e seriadas para atividades
de alto dinamismo com vistas
a otimização de esforços e,
para isso, fizemos uma atuali-
zação das nossas matrizes
curriculares”, explica a direto-
ra de Educação do Senai-ES,
Priscilla Carneiro.

Essas competências fazem
com que o novo perfil de pro-
fissional seja dotado de habili-
dades diferenciadas e prepa-
rado para ambientes de tra-
balho cada vez mais desafia-
dores, sendo mais abertos a
mudanças, flexíveis para se
adaptar às novas funções e
habituados a uma aprendiza-
gem multidisciplinar contínua.

“O objetivo é fazer com
que os componentes curricu-
lares com posicionamento de
competências atualizadas,
com foco na Indústria na 4.0,
torne o perfil de saída dos nos-
sos alunos adequado às de-

mandas da indústria, além de
atender às tecnologias habili-
tadoras”, concluiu Priscilla.

Cursos
Entre as opções de cursos

estão: Mecatrônica com foco
em Indústria 4.0; Automação
Industrial com foco em Instru-
mentação e Controle; Mecâni-
ca com foco em Processos
Avançados de Fabricação; Ele-
trotécnica com foco em Proje-
tos Inteligentes; Edificações
com foco em Construções In-
teligentes; Desenvolvimento
de Sistemas com Programação
de Aplicativos; Redes de Com-
putadores com foco em Redes
Convergentes; Manutenção
Automotiva com foco em Sis-
temas e Diagnóstico Veicular;
Segurança do Trabalho com
foco em Prevenção e Contro-
le; Refrigeração e Climatiza-
ção com foco em Projetos e
Automação; Alimentos com
foco em Gestão e Segurança

Alimentar; Plástico com foco
em Otimização de Processos;
Vestuário com foco em Desig-
ner de Moda; Meio Ambiente
com foco em Licenciamento
Ambiental; Logística com foco
em Lean Manufacturing.

As oportunidades estão di-
vidas entre as unidades de
Aracruz, Cachoeiro de Itape-
mirim, Colatina, Linhares, Ser-

ra, Vila Velha e Vitória e estão
disponibilizadas nos turnos ma-
tutino, vespertino e noturno.

Os interessados devem
estar cursando a 2ª ou 3ª sé-
rie do Ensino Médio ou com-
provar a conclusão das ativi-
dades escolares. O candidato
deve preencher o requerimen-
to de matrícula e entregar os
documentos na Secretaria das

unidades do Senai. Para me-
nores de 18 anos, é necessá-
rio o acompanhamento de um
responsável, portando docu-
mento de identificação.

Informações podem ser
obtidas nas unidades de ensi-
no do Senai-ES de segunda a
sexta-feira das 8h às 20h. Para
mais informações acesse: se-
nai-es.org.br/matriculas.


