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Asserti, MCTI
e Softex
lançam
programa de
capacitação
profissional
gratuita em TI
Govern o

EVENTO ON LINE DA ASSERTI ANUNCIA PARCERIA COM MCTI E SOFTEX

Asserti anuncia o programa IT UP SKILL
CENTRO-OESTE PAULISTA
Dia 24 de Agosto, a Asserti, em parceria com o
Núcleo Softex Campinas e com o Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), realizou o
evento online de lançamento do programa IT UP
Skill Centro-Oeste Paulista.
O programa tem como objetivo promover a
capacitação profissional gratuita, tanto em soft
skills como em hard skills, para preparar mão de
obra especializada em Tecnologia da Informação
(TI) em todo o Centro-Oeste Paulista e atender a
crescente demanda das empresas de tecnologia
por profissionais qualificados.
O presidente da associação Elvis Fusco explica que
“a quantidade de vagas em TI é muito maior do
que o número de profissionais qualificados e em
processo de formação, é preciso equilibrar esses
números para resolver o problema de déficit de
mão de obra que as empresas já vêm sofrendo”.
As capacitações digitais do programa IT UP SKILL
CENTRO-OESTE PAULISTA serão realizadas por
meio de cursos e trilhas de formação profissional
além de outros conteúdos gratuitos tanto para
quem pretende ingressar no mercado de trabalho
da área de TI como para profissionais interessados
em especializações.
O evento contou com a presença dos membros da
Diretoria de Marília, dos diretores da
Representação Regional da Asserti em Bauru e
Botucatu, com representantes do SEBRAE e das

instituições de ensino como a Fundação Shunji
Nishimura, SENAI, Fatec Garça, Fatec Pompeia,
UNIMAR e UNIVEM, além da presença de
representantes do poder público local.
Durante o evento, que pode ser assistido no canal
da Asserti no Youtube, o diretor executivo da
Softex Campinas, o Sr. Edvar Pera Júnior
apresentou o programa e tirou as dúvidas dos
participantes, esclarecendo que os inscritos nos
cursos além de se capacitarem terão acesso as
vagas de trabalho abertas pelas empresas
parceiras do programa.
A meta do projeto é promover treinamento para
até 2.000 alunos da região nos primeiros seis
meses, tendo o objetivo de suprir a forte demanda
de profissionais especializados nesse setor.
Os interessados em participar das capacitações
devem
ser
inscrever
na
plataforma
workover.com.br/upskill-marilia.

Diretores da Asserti em Bauru
apresentam propostas para inovação no
município
O membros da diretoria da representação
regional da Asserti em Bauru participaram de
audiência pública na Câmara Municipal para
consolidação de ações do governo relacionadas a
área da Tecnologia da Informação e apresentaram
um pacote de leis de desburocratização e
segurança jurídica para as empresas de TI
exercerem suas atividades.

REPRESENTANTES DA ASSERTI EM BAURU
PARTICIPAM DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
RELACIONADA A LEGISLAÇÃO NA ÁREA DE TI

Os diretores sugeriram a adequação do munícipio
à Lei de Liberdade Econômica (Lei Federal n.º
13874/2019), já adequada pela Constituição
Federal e que propõe que empreendimentos de
baixo risco possam funcionar sem alvará, sem
deixar de recolher impostos para o município. As
adequações podem ser feitas por decretos ou
alteração na Lei de Inovação de Bauru.
Foi proposta a regulamentação de uma legislação
para Sandbox Regulatório no município que
permitirá o funcionamento de projetos inovadores
com a concessão de autorizações temporárias,
mesmo com o processo burocrático em
andamento.
Também foi sugerida a adequação do município a
Lei da tecnologia 5G, quinta geração para redes
móveis e de banda larga que as empresas de
telefonia celular começaram a implantar no fim de
2018, que ainda está em tramitação na esfera
Federal. Ressaltando que em Bauru, a legislação
prevê regulamentação técnica como o
distanciamento e o tipo das torres para o pleno
funcionamento da tecnologia.
A Asserti também propôs a elaboração de um
Plano Municipal de Tecnologia, Ciência e Inovação
(TCI), para os próximos 10 anos, visando obter
recursos federais, por meio do Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovações, na ordem de R$
60 milhões para implantação no prédio da antiga
Estação Ferroviária de Bauru, criando salas de
coworking para startups e espaços de cultura e
lazer para a população.
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