Duratex oferece curso profissionalizante para moradoras de Agudos
Companhia, em parceria com o SENAI, desenvolve curso gratuito destinado a público
feminino que busca capacitação profissional

A Duratex, mantendo o compromisso de fomentar ações que contribuam para o
desenvolvimento das regiões e comunidades em que tem unidades de negócios, oferece o
primeiro Curso de Capacitação destinado a mulheres que residam na cidade de Agudos, interior
de São Paulo.
Em parceria com o SENAI de Lençóis Paulista, a capacitação é focada na atuação de Auxiliar de
Produção e será gratuita. Podem se inscrever no curso mulheres acima de 18 anos com o ensino
médio completo, que tenham interesse em aprender uma nova profissão ou se reinserir no
mercado de trabalho, especialmente na indústria. Serão, ao todo, 20 vagas e as aulas
acontecerão a partir de 17 maio no período noturno, inicialmente no formato a distância (EAD)
por meio da plataforma Microsoft Teams.
Com inscrições abertas entre os dias 03 e 07 de maio, as candidatas participarão de um processo
seletivo que contempla teste on-line, o envio de um vídeo curto, falando sobre o interesse no
curso e entrevista. Para participar, as interessadas devem acessar o link: https://bit.ly/3wUR43y.
“Aqui na Duratex, acreditamos fortemente no papel do setor privado como agente de
transformação social. O curso, portanto, é mais uma iniciativa da companhia que vai ao encontro
do nosso compromisso de, por meio de nossos negócios, desenvolver pessoas e ampliar o
impacto positivo que trazemos para a sociedade”, afirma Evelise Magno Souza, coordenadora
de Recursos Humanos da unidade de Agudos da Duratex.
Sobre a Duratex
A Duratex S.A. é uma empresa brasileira de capital aberto e público, controlada pela Itaúsa Investimentos Itaú S.A - e Companhia Ligna de Investimentos. Com as marcas Deca, Hydra,
Duratex, Durafloor, Ceusa e Portinari, é considerada uma das 10 maiores empresas do mundo
nos setores em que atua e a maior produtora de painéis e pisos de madeira industrializados,
louças sanitárias e acessórios de metal da Hemisfério Sul, além de ser um dos maiores
produtores de ladrilhos cerâmicos do Brasil. Com sede administrativa em São Paulo, possui 21
unidades industriais e florestais estrategicamente localizadas (nos estados de Minas Gerais,
Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo),
além de três fábricas de painéis na Colômbia - Duratex Colômbia. A Duratex também é
proprietária da LD Celulose, por meio de uma joint venture com o Grupo Lenzing e a Caetex,
joint venture criada para plantar florestas de eucalipto em Alagoas. Suas ações estão listadas no
Novo Mercado (o mais alto padrão de Governança Corporativa) e na versão 2019/2020 do B3 ISE.
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