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Parceria entre a Prefeitura de Madre de
Deus e Microsoft foca na geração de
emprego

 Madre de Deus se prepara para a inauguração de um

projeto piloto, fruto de uma parceria da Prefeitura

Municipal com a Microsoft, marca referência em todo

o mundo quando o assunto é tecnologia. As portas do

Centro de Formação Tecnológica serão abertas no

próximo dia 25, às 9h, onde hoje funciona também a

Biblioteca Municipal.

O projeto consiste em oferecer cursos na modalidade

presencial, como o módulo Fundamentos do

Desenvolvimento de Software, com acompanhamento de monitores, para orientar os alunos e

garantir o sucesso nas provas de certificação.

O contrato feito com o Instituto Paramitas, uma organização não-governamental, que

desenvolve projetos em todo o país, permitirá à população ter acesso aos cursos da Microsoft

Virtual Academy e do Programa Intel Educar. São cursos com o objetivo de desenvolver

competências para o uso e manejo de redes de computadores, desenvolvimento de

softwares, uso das ferramentas de desenvolvimento da Microsoft, etc.

O Prefeito Jeferson Andrade, diz que o investimento da Prefeitura no Centro de Formação

Tecnológica tem como objetivo garantir a qualificação da população de Madre de Deus, além

do acesso às grandes empresas com capacidade para atrair tal demanda, sem que essas

pessoas precisem recorrer aos grandes centros urbanos.

O Programa terá capacidade de beneficiar até 3 mil cidadãos, desde crianças com idade

escolar, até idosos que nunca utilizaram um computador, tendo como carro chefe do projeto

2014 a tutoria presencial dos cursos da MVA.

Trata-se de uma ação inédita no Brasil, no sentido que pela primeira vez uma prefeitura

municipal contrata uma instituição para dar suporte presencial a qualquer cidadão que deseje

concluir os cursos da MVA, o que aumenta, exponencialmente, as chances de se conseguir

um diploma chancelado pela Microsoft, além da possibilidade de preencher uma das mais de

500 mil vagas de emprego entre a marca que é uma potência mundial e seus parceiros.
Ascom - Milena Tapioca
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