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Concursos Públicos
Por: Euclides Staub - jornal@oimagem.com.br

A

SEA - SC

Secretaria de Estado da Administração abre inscrições ao Concurso Público, destinado a prover
vagas ao cargo de Analista Técnico em Gestão Pública,
Classes III e IV, em regime estatutário, com lotação
nas unidades sediadas nos municípios de Araranguá,
Blumenau, Brusque, Chapecó, Concórdia, Criciúma,
Florianópolis, Ibirama, Itajaí, Ituporanga, Jaraguá do
Sul, Joaçaba, Joinville, Lages, Rio do Sul, São Miguel
do Oeste e Xanxerê atualmente existentes.
O cargo de Analista Técnico em Gestão Pública será
dividido em diversas funções:
Nível Superior: Analista de Informática (1), Analista Técnico Administrativo II (2), Assistente Social
(5), Enfermeiro (1), Psicólogo (4), Médico Cardiologista (1), Médico Clínico Geral (20), Médico Ortopedista
(2), Médico Psiquiatra (4); Nível Médio: Técnico em
Atividades Administrativas (4).
O requerimento de inscrição só poderá ser feito
pela Internet, no endereço eletrônico www.sea2013.fepese.org.br. O valor da taxa de inscrição será
de R$ 60,00 para a função de nível médio e R$ 90,00
para as funções de nível superior.
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
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:
Quando usar o HÁ, À ou apenas A?
1 - Com sentido de FAZ (de “um tempo”) ou com
sentido de EXISTE, então usa-se HÁ. Exemplo: “Trabalho nessa empresa HÁ cinco anos“. “HÁ duas horas
terminei o serviço”
2 - Sempre existe uma certa confusa se esse A, que
vem antes de indicações de medidas, tem ou não a crase. Temos que pensar na regra básica do uso da crase
que só ocorre antes de palavras femininas. Metros,
quilômetros ou minutos, que são todos masculinos
não existe a crase: Exemplo: “Restaurante A cinquenta
metros”
3 - Quando utilizamos a palavra distância, no caso
de ser informada (determinada) QUAL É essa distância, esse À que vem antes recebe a crase.
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Escola Municipal Cachoeirinha realiza
conferência sobre Meio Ambiente
Foto:Mauro Barella/Ascom/P-Des

Alunos prepararam apresentações sobre a importância da terra , água, ar e fogo.
Descanso
conteceu na manhã
de segunda-feira, 26
de agosto, na escola Básica
Municipal Cachoeirinha
na linha Cachoeirinha interior de Descanso, a IV Conferência Regional InfantoJuvenil pelo Meio Ambiente.
Ao dar início ao evento,
o Diretor da escola, Roque
Francisco Ribeiro falou
sobre a importância da
conferência na escola.
Na sequência houve
uma apresentação teatral
apresentado pelos alunos
do 7° ano: Planeta sustentável, o qual ressaltou a
importância dos 4 elementos da natureza.
O Teatro foi desenvolvido pelas professoras
Rudi Karlinski Gomes,
professora Lucélia de Campos e a professora Letícia

A

Steffanelo.
A Professora Noeli Koswoski trabalhou com alunos do 6°, 7° ano e a 8ª
série a produção de poesias, paródias, poemas e
histórias em quadrinhos
relacionado ao Meio Ambiente. Logo após houve
uma palestra com o Soldado Ademir Antonio Catto,
da polícia Militar Ambiental trazendo importantes
assuntos em relação ao
meio em que vivemos e de
forma podemos contribuir para o equilíbrio do
meio ambiente.
Também em sua palestra, ele ressaltou que hoje
a responsabilidade não é
somente do poder público,
mas principalmente está
na consciência de cada um
dar o destino correto ao
lixo, seja ele reciclável ou
não. Devemos mandar o

lixo para o lugar correto e
não deixar para terceiros a
responsabilidade.
A conferência teve ainda a apresentação do projeto “Produzindo horta
com educação”, sobresponsabilidade da professora Marcia Rosin Bortoluzzi . Os alunos Cristia-

ne Pedretti e Eduardo
Rosanelli foram os apresentadores, onde abordaram através de data show,
a importância deste projeto ao ser desenvolvido na
escola
O prefeito Hélio e o
vice Spessatto acompanharam toda o evento.

Curso oferecido pela Acismo vai abordar
técnicas de memorização
São Miguel do Oeste
Associação Comercial e Industrial de São
Miguel do Oeste promove
entre os dias 3 e 4 de
setembro o Curso Intensivo de Memorização.
O professor e palestrante, Sandro Machado,
campeão brasileiro de
memorização, explica que
vivemos em mundo onde
informação é tudo, e essas
informações são muitas e
às vezes diﬁculta a concentração e memorização.
A programação con-

A

templa técnicas de memorização, auxiliando na
aprovação de concursos
públicos, exames e vestibulares, raciocínio, autoestima, leitura dinâmica,
diminuição do stress, maior desenvolvimento escolar, entre outros.
O curso acontece no
Auditório das Entidades,
no Centro Empresarial
Andrômeda e é aberto
para empresários, professores, estudantes, criança
e idosos.
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