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Objetivo: o objetivo deste trabalho é promover a intermediação de mão-de-obra entre
empregador e candidatos a emprego em serviços domésticos diversos (empregadas
domésticas, babás, diaristas e cuidadores de 3º idade).  Metodologia: O Projeto CAAD
– Vale do Aço (Central de Assistentes de Afazeres Domésticos do Vale do Aço) é um
projeto de extensão vinculado ao Curso de Psicologia do Unileste-MG. Os sujeitos
interessados em um dos cargos previstos pela CAAD se submetem a uma avaliação
psicológica, através de uma entrevista, as informações são armazenadas em um banco
de dados. Os empregadores interessados também são avaliados com o intuito traçar o
perfil do profissional desejado pelo empregador. Assim, é analisado o perfil do
candidato a emprego que melhor condiz com o que este deseja, sendo indicadas três
pessoas para cada empregador. As informações referentes ao candidato a emprego fica
no banco de dados por um período de 2 anos e o empregador é atendido em no
máximo 3 dias úteis. Qualquer pessoa interessada em trabalhar com serviços
domésticos pode se inscrever e cadastrar Resultados: O Projeto de Extensão CAAD –
Vale do Aço (Central de Assistentes de Afazeres Domésticos do Vale do Aço) ainda
tem muito a se desenvolver, principalmente no quesito de maiores ofertas de trabalho,
o que está ligado ao aumento de cadastramento de empregadores. Por ouro lado,
podemos verificar que mesmo tendo um banco de dados de candidato(a)s vantajoso,
ainda não é suficiente para atender as exigências dos empregadores, conforme perfil
desejado. Conclusão: Mais de 200 candidatos a emprego já foram avaliados e 20
empregadores atendidos. Deve-se ressaltar a importância da qualificação dos
candidatos. Destacamos que o projeto está em andamento e um dos objetivos seguintes
consiste em criar programas de treinamentos em parcerias com outros cursos da área
de saúde do Unileste, para melhor atender ao público alvo.
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