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Junta Comercial - SC

Concursos com Inscrições abertas:
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/
BACEN
500
R$ 14.289,24
Médio / Superior
09/09/2013
www.cespe.unb.br/concursos/
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
‘fazer’, mas com a ideia de ‘aproximadamente’ trazida
por ‘cerca de’; ou signiﬁca ‘existir’:
Ex: Há cerca de dez anos a viagem aconteceu.
3. A expressão ‘acerca de’ signiﬁca ‘a respeito de’,
‘sobre’
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Município terá novo
defensor público

Concursos Públicos
Junta Comercial do Estado de Santa Catarina (Jucesc) abriu dois concursos para 34 vagas em cargos de nível médio e superior. Os salários variam de R$
2.785,66 a R$ 5.042,05. As vagas de nível médio são
para analista técnico em gestão de registro mercantil
na função de técnico em atividades administrativas.
Os cargos de nível superior são para analista técnico em gestão de registro mercantil nas funções de analista técnico administrativo e analista de informática.
No edital nº02 são 2 vagas para advogado autárquico
(nível superior).
As vagas são para Blumenau, Chapecó, Criciúma,
Itajaí, Rio do Sul, Tubarão, São Bento do Sul, São
Miguel do Oeste e Florianópolis.
As inscrições podem ser feitas até o dia 22 de agosto
pelo site www.fepese.org.br. A taxa é de R$ 70 para
nível médio e R$ 90 para nível superior.
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São Miguel do Oeste
s cidades catarinenses de Araranguá,
Caçador, Campos Novos,
Concórdia, Curitibanos,
Jaraguá do Sul, Joaçaba,
Mafra, Maravilha, Rio do
Sul, São Lourenço do Oeste, São Miguel do Oeste,

A

Tubarão e Xanxerê receberão novos defensores
públicos.
Na tarde de ontem, 20,
foi realizada a cerimônia
de posse dos 16 defensores
que passaram no concurso.

Nos próximos dias os
defensores irão participar
de um curso de aperfeiçoamento e formação que se
estende até o ﬁnal do mês,
aprendendo como funciona a rotina da defensoria
por meio de palestras e
participando do dia a dia

da instituição.
Os novos defensores
ainda terão uma semana
para se mudarem para as
suas cidades, portanto
devem entrar em exercício
a partir do dia nove de
setembro.

Alunos do 4º ano produzem detergente caseiro
Foto: Damaris Seling/Divulgação

São Miguel do Oeste
om a ﬁnalidade de
preservar o meio ambiente, auxiliar no orçamento econômico das famílias e
ao mesmo tempo reciclar o
óleo utilizado na cozinha, o
4º ano matutino e vespertino da Escola Marechal

C

Arthur da Costa e Silva,
com auxílio da professora
Vera Herbert, bolsistas Bruna e Cediane e extencionista da Epagri, produziram
um detergente caseiro com
produtos menos prejudiciais ao meio ambiente.
Conforme a professora

Vera “a ideia é buscar também conscientizar sobre a
importância de preservarmos o ambiente em que
estamos inseridos.”
Ela lembra que o detergente é um dos produtos de
limpeza mais utilizados no
nosso dia a dia. Em muitos

casos os agentes químicos
em sua composição, alguns
deles derivados de petróleo, podem ser prejudiciais
ao meio ambiente, sobretudo quando despejados
em redes de esgoto que não
possuem o tratamento adequado.

Hospital Veterinário abre inscrições para seleção
de acompanhamento prático proﬁssional

Itapiranga
stão abertas as inscrições para o processo
seletivo de acompanhamento prático proﬁssional
no Hospital Veterinário
da Fai Faculdades
No período de 19 a 21
de agosto estão abertas as
inscrições para os acadêmicos do curso de Medicina Veterinária que desejam realizar acompanhamento prático proﬁssional

E

durante o segundo semestre de 2013, no Hospital
Veterinário da FAI Faculdades. As inscrições
podem ser feitas na recepção do HV e para isso os
acadêmicos devem levar
uma cópia da identidade e
uma cópia do histórico.
É importante ressaltar
que, as vagas são abertas a
todos os acadêmicos, não
importando em que
semestre se encontram,

pois o objetivo é colocar o
acadêmico de veterinária,
frente a frente com a realidade prática proﬁssional,
sendo que durante esse

acompanhamento, os acadêmicos irão auxiliar os
professores nos atendimentos clínicos e cirúrgicos do HV.
Por: Ascom/FAI

