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INSS - 300 vagas

Funrio divulgou que as inscrições do concurso do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) abrem
nesta segunda-feira. São 300 vagas para o cargo de
analista do seguro social, sendo 276 vagas para os candidatos de ampla concorrência e 24 vagas para os candidatos com deﬁciência. O salário é de R$ 7.147,12.
As vagas são distribuídas nas seguintes áreas de formação: estatística, administração, ciências contábeis,
direito, engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia de telecomunicações, engenharia com especialização em segurança do trabalho,
arquitetura, tecnologia da informação, terapia ocupacional, pedagogia, psicologia, comunicação social (jornalismo e publicidade e propaganda), ﬁsioterapia e
letras. (www.funrio.org.br)
Concursos com Inscrições abertas:
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
INSS
300
R$ 7147,12
Superior
13/09/2013
www.funrio.org.br
MPU
259
R$ 7506,54
Médio / Superior
25/08/2013
www.cespe.unb.br/concursos/mpu_13_2
SEA - SC
44
R$ 6055,79
Médio / Superior
09/09/2013
http://sea2013.fepese.org.br/
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Servidores do Cedup GV
realizam movimento por melhores salários
Descanso
São Miguel do Oeste
a manhã de terçafeira, dia 13, os servidores do Centro de Educação Proﬁssionalizante –
Cedup Getúlio Vargas da
Linha Cruzinhas reuniram-se em frente ao colégio para que o governador
Raimundo Colombo cumpra a legislação em vigor.
Participaram do movimento o presidente da entidade, Maurino Silva,
representantes do sindicato de Chapecó e os funcionários do Cedup GV.
Segundo o secretário
do Sintesp – Sindicato dos
Trabalhadores no Serviço
Público Estadual de SC,
Alex Pertussatti, no ano
passado os servidores

N

lograram êxito pela isonomia em relação aos servidores da capital, mas, o
governo é intransigente
no que se refere a data
base e não quer cumprir a
Lei. Lamentou
Por isso, em reunião na
manhã ontem, dia 13,
ﬁcou decidido que o sindicato irá participar da
assembleia geral que será
realizada no dia 28 de agosto, em Florianópolis, onde
será deﬁnida a grave geral
ou não dos servidores.
Esta assembleia terá a
participação de servidores
de outras categorias. Sendo 30 mil servidores lotados nas autarquias e fundações, todos inconformados diante do protelamento do governo em não

dar deﬁnição ao processo
de negociação da campanha salarial.
Questionado sobre quais são as reivindicações,
respondeu “cumprimento
da data base; reajuste de
16,67% proporcionando
isonomia com a tabela dos
servidores da saúde; reposição das perdas; isonomia das gratiﬁcações e

novo plano de cargos e
vencimento.
Por último aﬁrma que
foram oﬁciados o secretário da SDR, Volmir Giumbelli, o gerente da Educação, Moacir Martello e o
diretor do educandário,
Lotário Staub, solicitando
apoio e intervenção junto
ao governador para o atendimento da pauta salarial.
Foto: Divulgação

Curso de Matemática da FAI forma turma
Foto: Divulgação

Dicas de português:
A cerca de ou Há cerca de ou Acerca de?
1. A expressão ‘a cerca de’ signiﬁca ‘de perto de’,
‘aproximadamente’, ‘em torno de’ e se usa:
Ex: A volta dos concursos se dará daqui a cerca de
vinte dias.
2. A expressão ‘há cerca de’ signiﬁca tempo passado, passagem do tempo – com o ‘haver’ no sentido de
Itapiranga
‘fazer’, mas com a ideia de ‘aproximadamente’ trazida
a
noite de sábado
por ‘cerca de’; ou signiﬁca ‘existir’:
(10/08)
os formanEx: Há cerca de dez anos a viagem aconteceu.
dos
do
curso
de
Matemáti3. A expressão ‘acerca de’ signiﬁca ‘a respeito de’,
ca
ﬁzeram
a
festa
após a
‘sobre’:
colação de grau na AABB.
A cerimônia de formatura
foi presidida pela diretora

N

de ensino, professora
Lenir Luft Schmitz e acompanhada pela paraninfa
professora Jovita, patrono
Ornélio, professora amiga
da turma Maria, e também
pela auxiliar de ensino,
Graciane Hammes. Os aca-

dêmicos Patrícia Mees foi
a juramentista, enquanto
Lilian Wecker e Felipe Follmann os responsáveis
pela oratória. O prêmio de
mérito estudantil foi para
a formanda Lilian Wecker, com melhor rendi-

mento escolar entre os concluintes.
A festa seguiu com jantar oferecido pelo Restaurante da Colina, animação
da dupla Rubiane e Adriana, e mais tarde com DJ da
ST Sonorizações.

Tesouros do céu!
A tendência do ser humano é acreditar e até acumular os tesouros da terra, que lhe trazem prazer, conforto,
alegrias materiais e status diante de uma sociedade que acredita e produz os mesmos valores.
Tesouros execrados, se no limiar da vida eles se tornarem o centro!
Valores sem valor, se corromperem a harmonia que cerca os indivíduos aos quais está servindo.
Pobreza inﬁndável lapidada pela tristeza e desequilíbrio no existir.
A riqueza inﬁndável que traz a paz e a verdadeira felicidade não é um tesouro que se toca ou que se vende. É
algo que vem do céu, da ternura, do amor, de Deus!
Tesouro que não se consome. Que nina o adormecer e faz brilhar uma nova esperança a cada dia que nasce.
Tesouro que está dentro do cerne e que enriquece a cada um que o puder tocar!
Valor inigualável e que alma alguma pode comprar, porque ele precisa ser semeado, cultivado e propagado
no chão chamado universo.
Tesouros do Céu na terra, espalhados pelas mãos do Criador para quem compreender que “Onde estiver o
teu tesouro, ai está também o teu coração”(Lucas 12, 34)
Elenice Cristina Scariot

