
Toda mulher pode ter ou não filhos, e caso escolha por tê-los, 

não deve nunca ter que esconder ou omitir sua maternidade. 

Se você é mãe, pare agora e lembre-se da profissional que você 

era anos atrás. Quais habilidades a maternidade lhe trouxe? 

Arriscamos três:

- Agilidade na tomada de decisão

- Gestão de conflitos 

- Gerenciamento de tempo

Você imaginava, antes de ser mãe, que conseguiria executar 

tantas tarefas ao mesmo tempo? Seu reflexo e senso de 

julgamento estão mais apurados? Consegue imprimir seus 

valores na argumentação? Você se tornou mais empática 

com a dificuldade do outro? 

A gente precisaria do dobro de espaço que temos na revista 

para continuar lhe provocando a entender que hoje você vive 

sua melhor versão. Seja protagonista da sua história e não 

permita que desmereçam todos os seus novos superpoderes! 

Use eles a seu favor, se destaque e conquiste seu espaço! 

Existe uma única 
verdade: sua história 
tem valor

Essas palavras combinam? A verdade é que o mercado de trabalho 
segue não atrativo para quem quer ter filhos. Hoje, 48% das 
mulheres são demitidas no retorno da licença-maternidade. 
Esse número alarmante reduz a autoconfiança da mulher num 
momento da vida que ela já está passando por muitas mudanças, 
assumindo outras tantas responsabilidades na vida familiar. 
É comum escutar histórias de pessoas que omitem os filhos em 
entrevistas, temendo perder a oportunidade. E acerca desse tema 
estão as perguntas que mais constrangem as profissionais, sejam 
elas mães ou em “idade fértil”. 
“O curioso é que todos no mercado de trabalho são mães ou filhos 
de uma. Onde cabe tanto preconceito?”, comenta Dani Junco, 
fundadora da rede de empreendedorismo materno B2Mamy. O 
empreender ganha força a cada ano entre as mulheres, e é visto 
como oportunidade de seguir trabalhando, gerando renda, e 
cuidando dos filhos. 
Para ampliar o debate sobre Carreira e Maternidade, convidamos 
duas empreendedoras de Cotia para compartilhar suas experiências 
empregando e impactando mulheres. É o caso da Ana Luiza, 
fundadora da Woman With Wings, empresa social 100% feminina 
que vive o propósito de levar qualidade de vida para mulheres da 
região, oferecendo um ambiente de empatia e sororidade entre 
alunas e educadoras físicas. 
Nós a convidamos a interagir com o Conexão & Emprego edição 
de maio no nosso site para juntos refletirmos comportamentos e 
estratégias a fim de desmistificar a presença dos filhos no currículo. 
Carreira e Maternidade devem sim caminhar juntas e em equilíbrio. 
Vamos nessa? 

TalenTos da região

Realização: Curadoria: Apoio:

Carreira  
e MaTernidade 

Vagas

Elisa Assiz
Profissional de Recursos Humanos, mãe do Arthur

Mais informações sobre como 
se candidatar e outras vagas, 
você encontra em nosso site

Nosso entorno  é repleto de profissionais incríveis. 
Tem uma oportunidade de trabalho para eles?
Entre em contato com a gente!

Nivia Siqueira 
Busca recolocação na área administrativa ou financeira,  
mãe do Murilo.

Celia Garcia 
Busca recolocação na área administrativa,  
mãe da Thais, Thaise e Sergio.

Rafaela Druzian
Busca recolocação como analista financeiro ou RH,  
mãe da Beatriz e do Bernardo.

Rosemeire Rocha 
Busca recolocação como psicopedagoga, 
mãe do Lucas e da Julia.

“Nos últimos anos tenho me reinventado para manter ativa 
no mercado. Tive experiências incríveis em diversas áreas, 
que me ajudaram a ampliar meu perfil profissional.”

“Nada me deixa mais feliz que saber que meu trabalho 
colabora com as pessoas. Gosto de contato humano, desafios 
e de resolver problemas que exigem jogo de cintura.”

“Gosto de atuar em ambientes de aprendiza-
gem, que me desafiem. Sou comprometida, e busco 
sempre surpreender nas minhas entregas.”

“Trabalhei muitos anos na educação como professora, 
após mudanças no núcleo familiar, encontrei minha 
paixão na Psicopedagogia e nas corridas de rua!”

Blau Farmacêutica
Cotia/SP

Cervejaria Mea Culpa
Cotia/SP

Notredame Intermédica 
Taboão da Serra/SP

Repita
Cotia/SP

Chilli Beans
Barueri/SP

Banco CBSS
Barueri/SP

Cervejaria AMBEV
Embu/SP

Nielsen
Cotia/SP

Comprador Pleno

Auxiliar de 
produção

Telefonista PCD

Garçom

Assistente de TI
Coordenador de 
prevenção a fraudes

Técnico de 
Segurança no 
Trabalho

Analista de 
desenvolvimento 
de software sênior

Moro em Cotia desde o nascimento do meu filho Arthur, 
hoje com 6 anos. Desde então, estou fora do mercado de 
trabalho formal. Do formal sim, porque eu nunca parei. 
Para me integrar à cidade fui me envolvendo com grupos e 
coletivos da região. Colaborei com pequenos empreendedores, 
auxiliando a promover bazares e eventos, e também 
contribuí com muitas recolocações no mercado, oferecendo 
reestruturação de currículo, treinando para entrevistas etc. 
O trabalho voluntário alimentou minha alma nos 
últimos anos e me ajudou a fazer amigos. Sou grata 
por todas as experiências que tive e fico contente em 
relembrar as transformações que ajudei a provocar. 
Hoje sinto uma grande vontade de voltar ao mercado, 
me sinto mais madura, capaz e cheia de novas 
habilidades para agregar ao ambiente corporativo.

Se você quiser brilhar na nossa 
vitrine de talentos, saber 

mais sobre vagas ou divulgar 
oportunidades, acesse:

www.revistacircuito.com

Faça parte do movimento Selo Cidadão. 
Abrace essa causa!
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