
Instruções Gerais para a uso do material Busca Acelerada de Emprego nas Estacas 

O Programa de Busca Acelerada de Emprego tem como objetivo diminuir o tempo do processo de 

colocação profissional, através do esforço do candidato em identificar recursos, usar técnicas adequados 

do processo e aumentar a rede de contatos. O ponto é colocar o máximo empenho que puder na busca 

de emprego. Estatísticas indicam que se as técnicas forem corretamente aplicadas o prazo de 

recolocação poderá reduzir de 200 para 20 dias. (Manual Encontrar um Emprego Melhor - página 154) 

1) O Programa Busca Acelerada de Emprego baseia-se em princípios do Manual Encontrar um 

Emprego Melhor https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/ldsorg/topics/self-

reliance/my-job-search-por.pdf. Esse material deve ser o apoio para preparação do facilitador. 

 

2) As estacas podem usar esse material em encontros de grupos presenciais e/ou online ou em 

mentorias individuais à candidatos que frequentam ou são assistidos pelo Centro de 

Autossuficiência da Estaca. Por exemplo: um candidato precisa de apoio para treinar para 

entrevista de emprego. Os respectivos módulos poderão ser usados para ajudar a prepará-lo 

especificamente para esse cenário. 

 

 

3) A aplicação do Programa Busca Acelerada de Emprego nas estacas deve ater-se principalmente 

em praticar as técnicas com os candidatos e compartilhar recursos de emprego na região. 

 

4) O coordenador ou especialista do Centro de Autossuficiência da Estaca ou missionários de 

serviço, podem ajudar integrantes do grupo de forma mais personalizada, por exemplo: 

revisando um currículo. 

 

5) Sugestão de Agenda: 

a. Abertura - 5 minutos 

b. Acompanhamento dos compromissos – 10 minutos 

c. Aprendizado da técnica – 15 minutos 

d. Prática da Técnica – 20 minutos 

e. Compartilhar recursos da região – 15 minutos 

f. Encerramento – 5 minutos 

 

6) Ao término dos módulos, a Estaca poderá reiniciar o programa com o grupo que ainda não se 

empregou ou reforçar conteúdos que requeiram uma revisão e aperfeiçoamento dos 

candidatos. 

 

7) Esse programa não gera certificados e um integrante pode sair do grupo assim que for 

recolocado. 

 

8) Crie um grupo do WhatsApp onde poderão compartilhar recursos, mas lembrem-se de trazer e 

compartilhar recursos durante os encontros. Nesse momento todos os participantes podem 

contribuir e sugerir oportunidades de seu conhecimento para os demais participantes do grupo. 
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