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Convênio deve levar educação para
o homem do campo
Fotos: Ascom/P-SMO

VAGAS DE EMPREGO
no posto do SINE de SMOeste
Endereço: Rua Sete de Setembro 2020 - centro
Telefone: 49-3631 2956 ou 36221503 - (Leve seus
documentos pessoais (carteira de trabalho, identidade e CPF)

Masculino
Vendedor externo ( 2
vagas)
Caseiro(casal)
Linha de produção ( 2
vagas)
Servente de obras ( 3
vagas)
Auxiliar de açougue
Auxiliar de conferente
Técnico agropecuário
Soldador – torneiro
mecânico – funileiro ( 6 vagas)
Entregador de bebidas
Instalador de maquina de
chopp ( 2 vagas)
Motorista de caminhão
truck c/ experiência
Entregador de gás
auxiliar de mecânico –
auxiliar de almoxarifado
Motorista de caminhão
para todo Brasil
Motorista de carreta para
todo Brasil
Auxiliar de eletricista
Marmorista
Eletricista
Garçom

São Miguel do Oeste
irmar convênio entre
o IF-SC e o município
de São Miguel do Oeste,
foi o motivo da visita do
prefeito João Valar, da
secretária de educação,
Sirlei Ramos, e do chefe de
gabinete, Flávio Ramos, à
instituição na tarde de sexta-feira, dia 09.
Os representantes do
executivo foram recebidos
pelo diretor do IF-SC, Vanderlei de Mello, chefe de
ensino, Roberta Barbosa,

F

e assessor da direção, Jean
Turbo.
No encontro, foi ﬁrmado o termo de cooperação
técnica entre o Instituto
federal de educação, Ciência e Tecnologia de SC e o
Município de São Miguel
do Oeste, o qual estabelece
a cooperação na área da
educação, visando a oferta
da modalidade Educação
de Jovens e Adultos, no
ensino fundamental, especialmente no interior do
município.

Para o prefeito Valar,
investir na educação é buscar diariamente a melhoria na qualidade de vida
das pessoas. “Este convênio demonstra mais uma
vez, a vontade do governo
municipal no sentido de
qualiﬁcar a população,
para que sejam inseridas
no mercado de trabalho,
gerem renda e, especialmente, neste caso do Proeja, manter o homem no
campo”, comentou Valar.

Conforme o diretor
Vanderlei, o curso Proeja FIC: Técnicas de Agricultura Familiar atende a
população rural em 1.400
horas/aula, e tem a parceria do governo municipal
na elaboração do cronograma de atividades, participação de docentes, técnicos, proﬁssionais e gestores no curso de formação, além do acompanhamento dos educandos,
auxílio no transporte e
merenda escolar.

Projeto de inclusão digital e cidadania forma 1ª turma na
Escola Emília Boos Laus Schmidt
Escola está entre as nove instituições de ensino de Santa Catarina
que foram beneﬁciadas pelo projeto
Saltinho
projeto de inclusão
digital e cidadania da
Escola de Educação Básica Emília Boos Laus
Schmidt, no município de
Saltinho, forma sua primeira turma hoje, dia 14,
e dá início a um novo

O

semestre letivo, com a chegada de novos alunos.
A escola é uma das
nove instituições públicas
de ensino no Estado de
Santa Catarina que receberam o projeto, resultado
de uma parceria entre a
Philip Morris Brasil e o

Comitê para Democratização da Informática.
A iniciativa tem o objetivo de promover alternativas de cultura e esporte
nas escolas, de forma que
os alunos possam permanecer mais tempo nas

dependências destas instituições, a maior parte das
quais localizadas no meio
rural. A capacitação de
jovens ﬁlhos de agricultores vai permitir o uso mais
intenso da computação
como apoio às atividades
de ensino e aprendizagem.

Cobrador
Vendedor interno
Borracheiro
Pedreiro – servente e
carpinteiro ( 2 vagas de cada)
Auxiliar de lavanderia
Vigilante
Feminino
Auxiliar de cozinha
Manicure
Domestica – manha ( 2
vagas)
Baba e domestica – manha
Serviços gerais
Auxiliar de cozinha ( 2
vagas)
Acompanhante de idoso
Domestica –dia todo
Domestica – manha ( 3
vagas)
Atendente de balcão c/
experiência
Faxineira p/ dia todo
Caixa c/ experiência
Faxineira p/ manha
Auxiliar de produção ( 2
vagas)
Manicure

