TEMA REDAÇÃO ENEM
Professor Romulo Bolivar
Instrução: A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de
sua formação, redija texto dissertativo-argumentativo na modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema
“As novas profissões no mercado de trabalho”, apresentando proposta de intervenção, que respeite os direitos
humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de
vista.
TEXTO I

http://vidasimples.abril.com.br/temas/profissao-chamar-sua-755045.shtml

TEXTO II
10 PROFISSÕES RECENTES E ESSENCIAIS AO MERCADO DE TRABALHO
Escolher qual curso fazer é uma decisão difícil e complicada para os futuros profissionais. São inúmeros os cursos
oferecidos pelas diversas instituições de ensino superior do país, tanto públicas, como privadas. São muitos os fatores
que influenciam nessa escolha, como o prestígio da profissão escolhida, a realização pessoal, o salário, entre outros.
O mercado de trabalho está em contínua expansão. A demanda por profissionais qualificados cresce no mesmo ritmo
da economia. Carreiras ligadas à inovação, sustentabilidade, lazer, saúde, meio ambiente, tecnologia e marketing são
indicadas como as profissões do futuro. (...)

Gestor de Ecorrelações
Essa profissão tem como objetivo conciliar a preservação do meio ambiente com o desenvolvimento ambiental.
O Gestor de Ecorrelações tem como principal função fazer a comunicação com os grupos ambientais, consumidores e
agências governamentais. O profissional que deseja seguir essa carreira deve possuir conhecimentos ambientais, além
de ser comunicativo. Esse profissional de sustentabilidade trabalha dentro das empresas, sempre em conjunto com os
Engenheiros Ambientais.

Gestor de Mídias Sociais
É uma das profissões mais recentes no campo da comunicação. Cerca de 88% das empresas brasileiras utilizam ao
menos um tipo de rede social, o que mostra a importância do Gestor de Mídias Sociais. A formação deste profissional
está ligada aos cursos de marketing, jornalismo, publicidade e relações públicas. O profissional que deseja seguir a
carreira de Gestor de Mídias Sociais precisa ter boa comunicação, conhecer o comportamento dos consumidores nas
redes sociais, ter criatividade, possuir domínio da cultura digital e saber lidar com crises.
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Bioinformacionista
É uma carreira onde o profissional possui uma formação na área da tecnologia e da genética, sendo considerado o novo
tipo de profissional da saúde. O Bioinformacionista é responsável por auxiliar na prevenção da reprodução humana e
de doenças genéticas. Também tem como função fazer o mapeamento do genoma humano, através do uso de
softwares. Esse profissional pode atuar em indústrias farmacêuticas, fazendo medicamentos de acordo com a
composição genética de cada ser humano. A carreira do Bioinformacionista também está ligada a área do
envelhecimento humano.

Chief Technical Officer (CTO)
Essa profissão tem como foco questões tecnológicas e científicas em uma determinada empresa. OCTO se tornou
reconhecido com a ascensão das Tecnologias da Informação (TI). O profissional que segue esta carreira é responsável
por todos os setores técnicos do campo da tecnologia na organização onde estão inseridos. O Chief Technical Officer
(CTO) deve possuir habilidades em lidar com todos os tipos de tecnologias e ter fluência na língua inglesa. Também é
importante que esse profissional tenha um perfil empreendedor, pois trabalha em um ambiente que está em constante
transformação.

Técnico em Telemedicina
A Telemedicina é uma área que faz o uso de modernas tecnologias de telecomunicações e da informação, com o intuito
de fornecer atenção médica e informação a pacientes localizados em locais distantes. Sua aplicação se dá
principalmente em instituições de saúde e hospitais. A Telemedicina é um campo que se apresenta como uma
alternativa para a carência de profissionais nas áreas de difícil acesso do Brasil, permitindo que os pacientes que moram
em lugares distantes possam ter acesso a diagnósticos sem a necessidade de estarem no mesmo local que o médico.
Essa carreira utiliza as tecnologias da informação mais modernas para atender os pacientes.

Especialista em Mobile Marketing
O campo do Mobile Marketing ainda é novo no país, porém, existem muitas expectativas com relação á expansão do
número de profissionais nessa área. O Especialista em Mobile Marketingtem conhecimento sobre as tecnologias desta
área, como em smartphones e outros dispositivos móveis, como tablets. O principal objetivo do profissional desse
campo é estar em contato contínuo com o consumidor, auxiliando o usuário quando o mesmo não puder estar em
contato com o computador.

Gestor de Marketing para e-commerce
O Gestor de Marketing para e-commerce é uma carreira que tem como principal objetivo dominar os diversos tipos de
tecnologias, ferramentas e conhecimentos destinados a essa área, para que, com isso, possibilite ao profissional
planejar estratégias, executar e desenvolver ações, aproveitar oportunidades e acompanhar os resultados de suas
ações. Esta profissão não é nova em nosso país, mas somente está ganhando importância com a necessidade de maior
segurança nas transações comerciais on-line. Além disso, o Gestor de Marketing para e-commerce pode atuar para que
as empresas consigam ter um melhor posicionamento no comércio eletrônico.

Gestor de Comunidade
O Gestor de Comunidade é conhecido como o porta-voz de uma empresa, marca ou instituição, atuando como o
interlocutor entre os membros da comunidade e os seus clientes. Também exerce funções de monitoramento, tanto
dentro, quanto fora da comunidade. O profissional dessa área faz a comunicação com os consumidores através das
redes sociais, blogs e fóruns. Pode ainda monitorar a concorrência entre diferentes marcas, verificar qual é o
posicionamento da marca na qual atua e identificar as diferentes oportunidades de negócio. Para ser um Gestor de
Comunidade o profissional necessita possuir algumas habilidades como adaptabilidade e boa capacidade de
comunicação.

Gerontologia
A Gerontologia é uma ciência que estuda o envelhecimento do ser humano, com o intuito de atender às necessidades
emocionais, físicas e sociais do idoso. O profissional dessa área planeja, cria e organiza projetos que tem como intuito o
bem-estar físico, psicológico e social do idoso. Pessoas com mais de 60 anos constituem 10% de toda a população
brasileira, sendo de grande importância a atuação desse profissional. Pode atuar ainda em programas que tenham
como objetivo a educação de idosos.

Analista de Search Engine Optimization (SEO)
O Analista de SEO tem como principal objetivo elaborar e otimizar sites de acordo com os fundamentos de SEO. O
profissional dessa área tem como principal objetivo criar estratégias e explorar recursos, com o intuito de que a página
da web na qual está trabalhando tenha um grande número de visualizações. Não existe uma formação específica para
o Analista de SEO, que geralmente é representado por profissionais oriundos de cursos relacionados com o campo da
tecnologia da informação.
http://www.guiadacarreira.com.br/artigos/carreira/10-profissoes-recentes-e-essenciais-ao-mercado-de-trabalho/

TEXTO III
TOP 10: O RANKING DAS NOVAS PROFISSÕES NO MUNDO
Consultoria de tendências britânica Fast Future mapeou as 100 profissões que estarão em alta no futuro. Os
resultados estão no estudo The Shape of Jobs to Come. A pesquisa analisou o cenário dos dias de hoje a 2030,
ouvindo mais de 486 especialistas de 58 países, em cinco continentes

A consultoria de tendências britânica Fast Future mapeou as 100 profissões que estarão em alta no futuro. Os
resultados estão no estudo The Shape of Jobs to Come. A pesquisa analisou o cenário dos dias de hoje a 2030, ouvindo
mais de 486 especialistas de 58 países, em cinco continentes. A lista, publicada pela Universidade Federal de São Paulo
(Unifesp), levou em consideração fatores econômicos, políticos, sociais, demográficos, ambientais e científicos.
Segundo o estudo, os profissionais do futuro terão que lidar com demandas como mudanças climáticas, escassez de
água e alimentos, epidemias e crescimento e envelhecimento da população. Assim como hoje, o profissional deverá
acima de tudo ter a capacidade de transitar por mais de um campo de conhecimento e não ficar preso apenas ao seu
segmento específico.

Veja a seguir as 10 profissões do futuro consideradas as mais importantes pela consultoria britânica:
1. Policial do clima
Profissionais que salvaguardem internacionalmente a quantidade de emissões de poluição, como carvão, lançadas na
atmosfera. Esse tipo de especialista também deverá trabalhar ações entre países cujas políticas ambientais entrem em
conflito com as leis internacionais ou possam ter impacto no clima de outro país.
2. Fabricantes de partes do corpo
A medicina regenerativa já está dando os primeiros passos. No futuro, serão necessários profissionais que combinem as
qualificações médicas com conhecimentos de robótica e de engenharia.
3. Farmagranjearia
Esta é uma profissão que envolve conhecimentos farmacêuticos os quais permitirão modificar geneticamente as
plantas, de forma que possa ser produzida uma quantidade maior de alimentos com mais potencial proteico e
terapêutico. Entre as possibilidades do futuro estãrão tomates que sirvam como “vacinas” ou leite com propriedades
terapêuticas.
4. Geriatras
Médicos especializados no atendimento de pacientes da terceira idade focados no prolongamento de uma vida ativa
têm futuro garantido. E eles deverão cuidar não só do estado físico do paciente como também de sua saúde mental.

5. Cirurgiões para o aumento da memória
A possível implantação de chips que funcionem como um disco rígido para a mente humana já é cogitada como uma
realidade não muito distante. Com o dispositivo, será possível armazenar fatos que o ser humano não seja capaz de se
lembrar. Para tanto, serão necessários cirurgiões que saibam como realizar tais cirurgias.
6. Especialista em reversão de mudanças climáticas
Haverá cada vez mais demanda por profissionais capazes de reverter os efeitos devastadores dos transtornos do clima,
como furacões, terremotos e enchentes.
7. Destruidor de dados pessoais
Especialistas vão se dedicar a destruir dados pessoais e informações sensíveis de indivíduos de forma segura e definitiva,
para evitar vandalismos à imagem ou que se tornem alvo de ataques de hackers.
8. Organizadores de vidas eletrônicas
A quantidade de informações disponíveis será imensa e serão necessários profissionais
9. Especialista em ética científica
A tecnologia e a ciência se integram cada vez mais no dia a dia por meio da nanotecnologia, do estudo das proteínas dos
organismos e da genética. Tais avanços fazem surgir dilemas e polêmicas sobre possíveis usos antiéticos das tecnologias
e o seu impacto na sociedade. Para mediar e discutir questões delicadas envolvendo seres humanos e interesses
empresariais serão necessários profissionais com amplo conhecimento de ciência. Sua tarefa será ajudar a pensar e
definir limites a respeito do que é não apenas possível, mas correto do ponto de vista ético.
10. Nanomédicos
A profissão aparece novamente como uma das que têm mais potencial de mercado no futuro. Os avanços na
nanotecnologia oferecem uma vasta variedade de artefatos de nível subatômico, os quais permitirão uma medicina
mais personalizada e exata.
http://revista.penseempregos.com.br/noticia/2011/12/top-10-o-ranking-das-novas-profissoes-no-mundo-3608549.html

