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Asserti
promove
ciclo de
palestras
sobre a Lei
Geral de
Proteção de
Dados
Pessoais
CICLO DE PALESTRAS SOBRE OS IMPACTOS DA NOVA LEI PARA AS EMPRESAS DE TI
Ciclo de Palestras – Lei Geral de Proteção
de Dados
Durante o mês de fevereiro de 2019, a Asserti
realizará o ciclo de palestas “Lei Geral de Proteção
de Dados Pessoais – Aspectos técnicos e jurídicos
para as empresas de TI”, em parceria com o
escritório Marinho Advogados Associados.
As palestras acontecerão nos dias 7 em São Paulo,
na sede do SEPROSP (Sindicato das Empresas de
Processamento de Dados e Serviços de Informática
do Estado de São Paulo), dia 12 na sede da Asserti
em Marília/SP e em suas representações regionais,
dia 19 em Botucatu e dia 26 em Bauru.
O presidente executivo da associação, Elvis Fusco,
explica a importância da ação para as empresas de
Tecnologia da Informação: as empresas precisam
estar preparadas para aplicar a nova legislação no
tratamento dos dados que são obtidos de terceiros,
o ciclo de palestras tem como objetivo orientá-las
para que promovam todas as mudanças necessárias
em seus processos e serviços tecnológicos
informacionais, evitando que sofram as eventuais
consequências jurídicas e econômicas impostas pela
lei e pelo mercado, já que o cumprimento às regras
se tornou uma exigência para as empresas
negociarem em âmbito nacional e internacional.
As inscrições são gratuítas e as vagas limitadas.
Interessados devem entrar em contato com a
secretaria da Asserti por telefone (14) 2105-0874 ou
pelo site www.asserti.org.br.

Diretoria Regional da Asserti em Botucatu
define metas e ações para 2019
Aconteceu no dia 25 de janeiro a primeira reunião
de 2019 da representação regional da Asserti em
Botucatu com a presença dos diretores regionais e
dos associados.

Entre os assuntos da pauta estiveram a elaboração
de questionário para diagnóstico das principais
demandas das empresas, a definição de ações
voltadas para as organizações com foco na
capacitação de seus colaboradores, com a sugestão
do presidente executivo da associação, Elvis Fusco,
de realização de palestras e seminários nas áreas de
planejamento estratégico, estruturação de equipes,
marketing
digital,
inovação empresarial,
formação de vendedores na área de TI e
metodologias ageis.
O grupo, ainda, definiu estratégias para realização
de parcerias com entidades educacionais para
fortalecimento empresarial com o aprimoramento
dos profissionais por meio de capacitações e
treinamentos e a realização de um evento com
palestras, minicursos, stand das empresas e de
parceiros.
Ao final do encontro, o presidente executivo
esclareceu aos presentes o andamento das
negociações para elaboração da Convenção Coletiva
de Trabalho de 2019 e os pontos controversos entre
os sindicatos dos profissionais de TI e da empresas
de TI.
As reuniões são realizadas mensalmente na sede da
regional da Asserti em Botucatu localizada no
Parque Tecnológico da cidade.

WORKSHOP DE RECURSOS HUMANOS
profissionais da área e empresas de recursos
humanos e será composto por 4 módulos:

I – Oficina de elaboração de currículo e dicas para
entrevistas
entrevistas;
II Formação de competências e habilidades
comportamentais;
III – Como se destacar e crescer dentro da empresa;
IV – Liderança.
Com temas como comportamento interpessoal no
trab
ambiente de trabalho,
controle emocional, solução
de problemas
problemas, relações hierárquicas, atendimento
ao
cliente,
aperfeiçoamento
contínuo,
empreendedorismo e inovaç
inovação e motivação e
automotivaç
automotivação,
dentre outros, o workshop visa
preparar os profissionais de TI desde o processo de
seleç até a liderança dentro de uma empresa.
seleção
O primeiro módulo acontecerá no dia 26 de
fevereiro às 15h, o público alvo são jovens em
busca do primeiro emprego e pessoas que buscam a
reinserç no mercado de trabalho.
reinserção
A previs
previsão é de que os módulos aconteçam
bimestra
bimestralmentel.

Novos Associados

Asserti promove Workshop de RH para as
empresas de TI
O Comitê de RH da Asserti, coordenado pela
gerente de RH da empresa associada ONCLICK,
Selma Lima, organizou para o ano de 2019 um
workshop voltado para formação e desenvolvimento
pessoal dos profissionais de TI.

Assovio Soluções

Zion TIC Software

O Workshop de RH será realiazado em parceria com
Texp consultoria
consulto em TI
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