Bom dia,
Alguns dos planos que tinha para esse ano deram errado, e a alternativa que me sobrou foi
a oferta de mestrado que me foi feita na UNICAMP, com bolsa e em tempo integral, iniciando
agora mesmo no primeiro semestre de 2012.
Por isso, agora mesmo enquanto envio este e-mail, estou em Campinas realizando a matrícula,
e gostaria de pedir demissão da 4S. De fato, ontem foi meu último dia de trabalho.
Peço desculpas pela decisão abrupta, e estou consciente das minhas responsabilidades,
em particular no que se refere à falta de aviso prévio. Porém, gostaria de enfatizar que
realmente não poderia ter tomado essa decisão mais cedo: eu tinha planos que me permitiriam
trabalhar na 4S por muito mais tempo, porém eles falharam, e fui forçado então a me dedicar à
UNICAMP - que creio ser a melhor alternativa pra carreira que pretendo seguir.
Esta semana eu estarei fora de Florianópolis, mas volto no final de semana, e estarei à
disposição da 4S no início da semana que vem (dias 6 e 7 de Março) para resolver quaisquer
pendências referentes ao término do contrato de trabalho e assinar quaisquer documentos.
Foi um prazer trabalhar durante esses últimos 3 meses na 4S. Tive ótimos colegas, e sinto
que com mais tempo poderia desenvolver bastante minhas habilidades e contribuir com o
crescimento da empresa. Sinto muito que meu tempo foi tão curto, mas mesmo assim espero
ter sido útil para o setor de pesquisa e desenvolvimento da 4S.
Estou enviando para o Alexis e o Helmuth alguns detalhes mais técnicos sobre o andamento
projeto que eu estava conduzindo, e como continuá-lo.
Por fim, gostaria de dizer que apesar de triste pelo que deixei para trás, estou feliz pelo que
me aguarda... E quero desejar todo o sucesso possível à 4S Informática e a todos os seus
colaboradores.
Atenciosamente,
João Paulo Pizani Flor
Programador Jr.
joaopaulo@4s.com.br

