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Investimentos na educação
Foto: Ascom/P-SMO

INSS: Analista

objetivo do concurso é a contratação de 300 proﬁssionais para o cargo de Analista Social, com
reserva de 26 vagas para pessoas com deﬁciência.
A remuneração correspondente ao desempenho da
função pode totalizar R$ 7.147,12. Para participar da
disputa, o candidato deve ser brasileiro, ter idade mínima de 18 anos, possuir a formação correspondente à
área pretendida e realizar sua inscrição até às 23h59
do dia 13 de setembro de 2013 pelo endereço eletrônico www.funrio.org.br. A taxa de participação é de R$
67,21 e deve ser efetuada até o último dia de inscrições.
O período teve início na última segunda-feira, 12 de
agosto de 2013.
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/
CORAG - Companhia Rio-grandense de Artes
112 vagas até
R$ 3668,00
Vários Cargos
22/09/2013
www.fundatec.org.br
Dicas de português:
Tráfego ou tráﬁco?
Tráfego - ﬂuxo de mercadorias ou veículos.
Ex.: O tráfego melhorou após a construção da Rodovia Norte-Sul.
Tráﬁco - comércio de escravos, drogas; negócio
ilícito.
Ex.: O tráﬁco de entorpecentes cresce assustadoramente.

Os investimentos passam de R$ 500 mil aos mais de três mil alunos matriculados nas 22 escolas municipais
que devido a abertura de
mente com equipe da ção e higiene das crianças.
São Miguel do Oeste
aproximadamente 100
Recursos
ara dialogar e avaliar Secretaria de Educação e a
Além de equipar as cre- novas vagas no Centro de
as condições de infra- secretária Sirlei P. Ramos,
estrutura das unidades conheceram prioridades e ches com materiais bási- Educação Infantil Ciranda
escolares (escolas e cre- a partir das solicitações cos, como de higiene, a da Alegria, no centro, tamches), o prefeito João apresentadas será elabora- Educação investiu na aqui- bém foram realizados
Valar e o vice Wilson Tre- do um plano de ação prio- sição de eletrodomésticos, investimentos na estrutuvisan aplicaram parte do rizando as maiores neces- roupas de cama, mesa e ração dos novos ambientempo em visitas in loco, sidades. Nas creches a equi- banho, e também em tes. Foram repassados 150
carrinhos de bebês para a
pe conferiu os cuidado em novos carrinhos de bebês.
nas últimas semanas.
A secretária observa nova ala.
Valar e Trevisan, junta- sala de aula até a alimenta-
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Escolas recebem materiais escolares
São Miguel do Oeste
Gerência Regional de
Educação realizou
neste mês, a entrega de
materiais escolares e
livros de literatura para as
19 unidades escolares pertencentes à região da
Secretaria de Desenvolvimento Regional. A distribuição foi baseada no
número de alunos de cada
escola.
No total, foram entregues quase 15 mil livros
para as unidades de ensino com alunos do 1º ao 9º
ano. As escolas também
receberam 8.247 cader-
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nos tipo escolar, 19.868
lápis graﬁte, 2.856 esquadros 45º, 2.856 esquadros
60º, 2.856 transferidores
360º, 4.984 cadernos 96
folhas, 4.102 réguas, 4.102
caixas de lápis de cor,
4.102 colas em bastão,
1.246 tesouras e 8.204 borrachas.
Materiais
Referente aos materiais escolares, cada aluno do
Ensino Fundamental de
1ª a 5ª série receberá 2 borrachas escolar, 4 cadernos, 1 caixa de lápis de cor,
1 cola bastão, 5 lápis graﬁte, 1 régua plástica e 1

tesoura. Já os estudantes
de 6ª a 8ª série receberão
2 borrachas escolar, 2
cadernos, 1 caixa de lápis
de cor, 1 esquadro 45º, 1
esquadro 60º, 3 lápis gra-

ﬁte, 1 régua plástica 1 cola
bastão e 1 transferidor
360º. Os alunos do Ensino
Médio receberão 1 caderno universitário e 2 lápis
graﬁte.
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Cursos de Pedagogia e Ciências Contábeis da FAI são estrelados
Itapiranga
a tarde desta quartafeira (28/08) a FAI
Faculdades foi informada
de que os cursos de Pedagogia e Ciências Contábeis
foram estrelados pelo
Guia do Estudante 2013, a
circular no mês de outubro, próximo, com a publi-
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cação GE Proﬁssões Vestibular 2014. O Guia é uma
importante publicação da
Editora Abril. Todos os
anos são realizadas pesquisas de todos os cursos e
Instituições do Brasil e
próximo ao Vestibular são
p u b l i c a d a s a s p r o ﬁ ssões/cursos em destaque.

