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TJ - PR abre 160 vagas de
Técnico Judiciário

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná abre no
dia 25 deste mês, as inscrições para o Concurso
Público Nº 019/2013, que visa preencher 160 vagas de
nível médio, no cargo de Técnico Judiciário do Grupo
Ocupacional Intermediário de Apoio Administrativo.
Os aprovados vão atuar na cidade de Curitiba, com
remuneração de R$ 5.029,41.
As inscrições podem ser feitas até às 23h59 do dia 8
de agosto de 2013, através do site do Tribunal de Justiça, no tópico Concurso Técnico Judiciário 2013. A taxa
de inscrição será no valor de R$ 100,00.
Concursos com Inscrições abertas:
TJ-PR
160
R$ 5029,41
Médio
até
08/08/2013
www.tjpr.jus.br
JUCESC
21
R$ 3753,50
Médio/Superior
22/08/2013
http://jucesc2013.fepese.org.br
Brigada RS
500
Fundamental
30/08/2013
www.brigadamilitar.rs.gov.br
MP - RS
10
R$ 3782,59
Ensino Médio
09/08/2013
www.mp.rs.gov.br/concursos
Itapiranga
18
R$ 12.465,34
Vários Cargos
09/08/2013
www.ameosc.org.br
Dicas de português:
DÓ é palavra masculina, portanto, é UM dó.
Menas não existe, sempre usa menos, mesmo que a
frase envolva uma palavra no feminino. Ex “Faremos o
trajeto em menos horas”
MAIS se refere a quantidade. Mas é divergência
igual ao porém, no entanto, todavia.
A GENTE é separado e AGENTE só se for secreto
ou do FBI,
COMIGO se escreve JUNTO,
EU e Mim. Está é simples “MIM” não faz nada,
logo, não conjuga verbo. Nestes casos usa o EU “pra eu
fazer” “pra eu jogar”. MIM se usa é ﬁnal de frase.
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Senai/SC prepara alunos para
a Olimpíada do Conhecimento 2013
São Miguel do Oeste
maior competição de
educação proﬁssional
das Américas. A Olimpíada do Conhecimento terá
sua competição estadual
na Serra Catarinense de
09 a 13 de setembro de
2013, em Lages/SC. Uma
competição que desenvolve o desempenho proﬁssional dos estudantes e que
é o primeiro passo rumo à
disputa mundial. Conforme o interlocutor da competição e coordenador do
curso Técnico em Informática, professor Gianfranco Brasil, o SENAI,
unidade de São Miguel do
Oeste, conta com a participação de 8 competidores e
8 avaliadores, estes são os
responsáveis pelo treinamento dos alunos.
Ele explica que o torneio, promovido pelo
SENAI/SC, ocorre a cada
dois anos e reúne estudantes de cursos técnicos e de
formação proﬁssional da
instituição. Os alunos são
escolhidos na etapa escolar pelos professores que
fazem uma triagem dos
melhores em cada modalidade.
Brasil enfatiza que, em
São Miguel do Oeste,
alguns alunos têm se destacado durante o processo
de aprendizagem e, por
isso, são convidados previamente para treinarem
para a Olimpíada. Está

A

será a terceira vez que a
unidade do município participa.
O treinamento com um
professor exclusivo dura
cerca de 2 anos.
Segundo o interlocutor, o SENAI/SC de São
Miguel participou de edições anteriores e obteve
bons resultados, conquistou medalhas de ouro, prata e bronze.
Ele esclarece que, na
competição, os jovens são
desaﬁados a executar tarefas do dia a dia das empresas, dentro de prazos e
padrões internacionais de
qualidade. Vencem aqueles que alcançarem as
melhores notas nos quatro dias de prova.
“O planejamento, organização, limpeza do ambiente, calma e paciência,
além dos conteúdos, são
fatores determinantes
para que o candidato seja
bem sucedido”, menciona
Brasil.
Gianfranco acredita
que, além de incentivar a
dedicação dos estudantes,
a Olimpíada do Conhecimento é uma forma de avaliar a qualidade da educação oferecida e trazer
novos equipamentos e
didáticas que serão repassados para as turmas. “A
integração com outras pessoas traz uma riqueza
imensa para ser repassada
engrandecendo ainda

mais os cursos oferecidos.”
Outra questão é que os
competidores que se dedicam, quase sempre, são
contratados para trabalhar no SENAI “É uma
recompensa e um incentivo para os alunos que se
dedicam ao estudo”, salienta Brasil.
O desempenho na competição forma um conjunto de indicadores que
apontam tendências tecnológicas e mudanças nos
perﬁs proﬁssionais que
orientam o SENAI/SC na
atualização dos currículos
nas escolas.
O competidor na área
de Tecnologia da Informação, Patrick Willian Cavalheiro, aﬁrma que tem
estudado e se preparado
há mais de 2 anos para a
Olimpíada. Conforme ele,
a prioridade é conquistar
uma boa colocação “pretendo voltar para São
Miguel com o ouro”,
garante o estudante.

Patrick se dedica a preparação para a Olimpíada
do Conhecimento desde
2011, estuda os conteúdos
previstos com base nas
provas anteriores. Ele
acrescenta que é muito
importante saber aliar a
teoria à prática para conseguir um bom resultado.
Participam da Olímpiada, neste ano, os alunos:
Felipe Dionizio Drago, na
modalidade de Soldagem,
Pedro Henrique Escobar
Anderi concorre no Web
Design, a estudante Mickaela Andressa Herbert
representa a unidade em
Confeitaria, Instalação e
Manutenção de Redes
será a modalidade do aluno Jonathan Specht, Tiago Júnior Klein em Segurança do Trabalho, Darlene Antunes do Nascimento Penz em Paniﬁcação,
Diego Camini concorre
em Mecânica de Manutenção e Solução de Software, com Patrick Cavalheiro.
Foto: Divulgação/Senai

Acadêmico de Veterinária embarca para Alemanha
pelo Ciência sem Fronteiras
Itapiranga
acadêmico Marciano
Ritter do curso de
Medicina Veterinária da
FAI faculdades, embarcou
nesta quarta-feira (24/07)
para a Alemanha, onde
permanecerá por um
período de 18 meses.
Durante esse período, na
primeira fase (6 meses) o
acadêmico ﬁcará em Berlim onde terá capacitação
no idioma do país e, após
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ele será orientado e destinado a uma instituição de
ensino alemã onde cursará disciplinas do curso de
Medicina Veterinária de
lá. Esta viagem faz parte
do Programa Ciência Sem
Fronteiras, onde a FAI
Faculdades passou a ser
participante nesse ano.
O coordenador do curso de Veterinária, professor Sandro Charopen
Machado, acredita que

essa é uma grande oportunidade para o acadêmico e
um grande diferencial que
a FAI propicia para seus
estudantes, pois permite o
desenvolvimento individual. "O programa Ciência
sem Fronteiras é aberto
aos demais cursos da
Instituição e são vários os
locais onde recebem acadêmicos de graduação",
explica o professor.

Por: Ascom/FAI

