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Concursos Públicos Mais de mil livros arrecadados na campanha

da Biblioteca José de Alencar

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

O

Concursos em 2014

Projeto de Lei Orçamentária Anual (Ploa) para o
ano que vem limita em 52.585 o número de contratações por concursos públicos da União. Se todas as
vagas forem preenchidas, a despesa com salários vai
aumentar R$ 2,746 bilhões, de acordo com a proposta
orçamentária. O maior número de contratações previstas é no Executivo, que dispõe de 42.353 cargos
vagos. Serão, portanto, 47.112 contratações ao custo
de R$ 2,278 bilhões, incluindo o engajamento de pessoal nas Forças Armadas.
O Ploa mostra que o Judiciário pode contratar até
6.330 servidores para ocupar as 2.095 vagas existentes, mais 4.235 novos postos de trabalho, criados para
ampliar as ações, principalmente da Justiça Federal
(2.927), Justiça do Trabalho (1.653), Justiça do Distrito Federal e Territórios (835) e Justiça Eleitoral (531).
Tudo, dentro do limite orçamentário de R$ 333,508
milhões.
O Poder Legislativo também poderá preencher 931
vagas, ao custo de R$ 68,731 milhões. . O Ploa destina
orçamento de R$ 66,2 milhões para 1.168 contratações pelo MPU e 44 pelo CNMP.
Concursos com Inscrições abertas:
INSS
300
R$ 7147,12
Superior
13/09/2013
www.funrio.org.br

Foto: Ascom/P-SMO

São Miguel do Oeste
Secretaria de Cultura
promoveu no mês de
agosto a Campanha de
Arrecadação de Livros.
Foram arrecadados mais
de mil exemplares nos 25
pontos de coleta espalhados pela cidade.
Conforme a bibliotecária, Maria Regina Andreatto, 25 entidades participaram da iniciativa e se
disponibilizaram em arrecadar no seu grupo, doando o material à biblioteca.
O Lions São Miguel do
Oeste Universidade arrecadou aproximadamente
100 livros que foram
entregues na quinta-feira,
dia 05, na Biblioteca

A

Pública. Acismo, CDL e o
CTG Porteira Aberta também contribuíram com
suas doações. O Grupo de
Escoteiros continua a
mobilização para arrecadação de livros e gibis por
mais duas semanas.
“Muitas obras doadas
já existem na biblioteca e
serão repassadas para
outras bibliotecas. Foram
recebidas obras de pedagogia, direito, enfermagem e também medicina.
Literatura estrangeira,
brasileira, algumas obras
de literatura infantil e
infanto-juvenil e também
revistas e gibis”, comenta
Maria Regina.

Professores participam de capacitação
Foto: Ascom/P-SJC

CORAG - Companhia Rio-grandense de Artes
112 vagas até
R$ 3668,00
Vários Cargos
22/09/2013
www.fundatec.org.br
IFSC
14
R$ 8422,77
Técnico / Superior 11/10/2013
http://concursos.ifsc.edu.br
Dicas de português:
Concerto e Conserto
Concerto com © harmonia de vozes ou de instrumentos; acordo; pacto.
São José do Cedro
Ex.: O concerto para violoncelo e orquestra foi
s professores da rede
excepcional.
pública municipal
Conserto com (S) – ato de consertar, restaurar,
participam mensalmente
remendar.
do PNAIC (Programa NaciEx.: O conserto do carro durou duas semanas.
onal de Alfabetização na
Idade Certa), um programa federal que reúne

O

todos os professores do
primeiro ao terceiro ano,
para alfabetizar todas as
crianças na faixa etária de
6 a 9 anos.
O programa aconteceu
na Secretaria de Educação
de São José do Cedro e reú-

ne quinze professores.
Eles se encontram
duas vezes por mês, com o
objetivo de analisar os
métodos mais eﬁcazes
para alfabetizar as crianças e os métodos estudados são aplicados diaria-

mente em sala de aula.
Cada professor que participa do programa recebe
uma bolsa de R$ 200,00
por mês, ao longo do curso, que tem duração de um
ano.

Grupos de estudos em Veterinária estarão com inscrições abertas
Itapiranga
partir do dia 16 de
setembro estarão
abertas as inscrições para
participação de dois novos
grupos de estudos no curso de Medicina Veterinária da FAI Faculdades. O
Grupo de Estudos em Terapia Celular (GETCEL)
coordenado pelo professor doutorando na área,

A

Tiago Treichel e o Grupo
de Estudos em Cirurgia
Veterinária (GECIRVET),
orientado pelo professor
Doutor Rafael Festugatto.
Para cada um dos grupos,
serão disponibilizadas
oito vagas, sendo quatro
para o turno matutino e
quatro para o turno vespertino. As inscrições
encerram no dia 20/09 e

devem ser realizadas na
Secretaria Acadêmica, sendo que a prova de seleção
ocorrerá no dia 24 de
setembro.
De acordo com o coordenador do curso de Medicina Veterinária, professor Doutor Sandro Charopen Machado, os grupos
de estudos propiciam aos
acadêmicos o aprofunda-

mento de conhecimento
em algumas áreas que são
de preferência de cada. O
coordenador ressalta ainda que, a tendência do curso é de aumentar os grupos de estudos, pois oportunizam aprimorar
conhecimentos dos professores e preencher lacunas que por ventura
podem existir no curso.

