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Como Cobrar Pelo Seu
Trabalho

Você sabe cobrar pelo seu trabalho ou produto?Você sabe cobrar pelo seu trabalho ou produto?

Se eu te perguntar, quanto custa sua hora de trabalho, o que você
responderia?

Se você não é capaz de responder esta pergunta em 30 segundos,
este curso é para vocêeste curso é para você !

Visite o link abaixo e saiba mais sobre o curso, sem compromisso.Visite o link abaixo e saiba mais sobre o curso, sem compromisso.

Eu Quero Meu Desconto de 50%

!

https://www.udemy.com/como-cobrar-pelo-seu-trabalho/?couponCode=LIVRODECUPOM


Como VOCÊ Pode Se Tornar
Um Professor Universitário
Você sabia que você pode ser Professor Universitário sem deixar

seu emprego ou sua empresa?

Que não é necessário ter Mestrado ou Doutorado para ser
Professor Universitário?

Que trabalhando apenas uma vez por semana, dando aulas a noite
ou nos sábados, você pode ganhar um mil a dois mil Reais por mês
(segundo os valores do Sindicado dos Professores do Estado do Rio

de Janeiro - SindproRio).

Se você já pensou ou pensa em ser Professor Universitário, esteSe você já pensou ou pensa em ser Professor Universitário, este
curso é para você !curso é para você !

Eu Quero Meu Desconto de 50%

!

http://www.sinpro-rio.org.br/
https://www.udemy.com/professor/?couponCode=LIVRODECUPOM


Facebook para Professores
Usando o Facebook, eu reduzi pela METADE o trabalho de gestão
das minhas turmas e TRIPLIQUEI o engajamento dos meus alunos,

o que resultou em melhores notas, mais MOTIVAÇÃO (para os
alunos e para mim!) e aulas mais prazerosas.

Se você é professor, seja de cursos online ou presenciais, esteSe você é professor, seja de cursos online ou presenciais, este
curso pode te ajudar a reduzir seu trabalho e motivar seus alunoscurso pode te ajudar a reduzir seu trabalho e motivar seus alunos

!!

Visite a página do curso e saiba mais, clicando no botão abaixo.

Eu Quero Meu Desconto de 50%

!

https://www.udemy.com/facebook-para-professores/?couponCode=LIVRODECUPOM


Crie Cursos e Vídeo Aulas
Rápido - Adobe Spark

Chega de apresentações bonitas e chatas.

Crie videos dinâmicos e atraentes, narrados ou não, de forma
simples e rápida usando apenas seu IPad, IPhone ou seu

navegador, usando o Adobe Spark VideoAdobe Spark Video (gratuito!).

Criar videos no Adobe Spark Video é mais rápido do que criarCriar videos no Adobe Spark Video é mais rápido do que criar
apresentações usando PowerPoint ou Keynote !apresentações usando PowerPoint ou Keynote !

Visite a página do curso e saiba mais, clicando no botão abaixo.

Eu Quero Meu Desconto de 50%

!

https://www.udemy.com/facebook-para-professores/?couponCode=LIVRODECUPOM


Quer Mais Cursos Gratuitos
ou Com Desconto?

Inscreva-se na minha lista de emails para receber novidades sobre
cursos gratuitos, com desconto ou promoções.

QUERO SER

AVISADO

http://www.pauloandrade.com/bonus


Redes Sociais
▢ Facebook

▢ Linkedin

▢ Twitter

▢ Google+

▢ Instagram

▢ Youtube

Entre em Contato
Segue meus links em redes sociais.

Escolha as redes de sua preferência e receba novidades.

https://www.facebook.com/PauloMFAndrade
https://br.linkedin.com/in/paulomfandrade
https://twitter.com/Paulo_Andrade
https://plus.google.com/+Pauloandradecom
https://plus.google.com/+Pauloandradecom
http://www.youtube.com/c/Pauloandradecom
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