EDUCAÇÃO

JORNAL IMAGEM www.oimagem.com.br

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

O

IBGE

Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística
(IBGE) divulgou nesta segunda-feira o edital de
abertura de concurso público para o provimento de
300 vagas do cargo de Técnico em Informações Geográﬁcas e Estatísticas A I; e para Analistas, 60 para
Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em
Informações Geográﬁcas e Estatísticas A I e outras 60
para Tecnologista em Informações Geográﬁcas e Estatísticas A I.
A remuneração da função será composta por vencimento básico do padrão inicial da classe, gratiﬁcação
de desempenho de atividade em pesquisa, produção e
análise, gestão e infraestrutura de informações geográﬁcas e estatísticas A I (GDIBGE) e por gratiﬁcação
de qualiﬁcação (GQ), e pode variar de R$ 2.813,10 a
R$ 4.210,49 para técnicos e; de R$ 6.355,60 a R$
7.930,24 aos analistas.
Os interessados que atendam aos requisitos citados poderão se inscrever de 1º a 24 de outubro de 2013
pela página eletrônica www.cesgranrio.org.br, mediante pagamento de taxa no valor de R$ 50,00 para os
cargos de técnico e R$ 110,00 para analista.
Concursos com Inscrições abertas:
IFSC
14
R$ 8422,77
Técnico / Superior 11/10/2013
http://concursos.ifsc.edu.br
DAER - RS 100 vagas
R$ 5269,68
Médio / Superior
30/09/2013
www.fundatec.org.br
Maravilha
46
R$ 2247,92
Vários
04/10/2013
www.maravilha.sc.gov.br
Santa Helena
R$ 2116,34
Área da Educação
18/10/2013
www.ameosc.org.br
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Cursos de Agronomia e TA realizam
campanha de conscientização
Evento com o tema Preservação e Educação Ambiental, realizado em parceria
com a Polícia Militar Ambiental de São Miguel do Oeste Por: Sadi/Ascom/FAI

Campanha está sendo feita também em escolas, prefeituras e com agricultores
ambiente chegue a todos.
do a questão água, fauna, vendo infrações.
Itapiranga
O coordenador do curO Soldado Pilla salienurante a campanha, ﬂora, unidades de conseros Soldados Ademir vação, poluição, lixo, qua- tou que a Polícia Militar so de Agronomia destacou
Antônio Catto e Gilberto lidade ambiental, além Ambiental está desenvol- que o evento buscou trazer
Pilla trouxeram materiais das atividades desenvolvi- vendo diversas atividades para os acadêmicos dos
aprendidos nas atividades das pela Polícia Ambiental de educação ambiental, diversos cursos informade ﬁscalização desenvolvi- e o programa protetor não somente nas escolas, ções pertinentes ao meio
mas também nas prefeitu- ambiente, pois os seres
das pela Polícia Ambiental ambiental.
O Soldado Catto enfati- ras, comitês de bacias humanos devem aproveia ﬁm de mostrar o que
pode e o que não pode ser zou que a Polícia Militar hidrográﬁcas, entidades tar o que existe na natureAmbiental realiza a ﬁscali- organizadas e famílias de za, e para tal, deve saber o
utilizado na caça e pesca.
Também ﬁzeram apre- zação ambiental atuando pescadores, para que a que pode e o que não pode
s e n t a ç ã o d e d i v e r s o s de maneira rígida com informação correta sobre f a z e r a ﬁ m d e e v i t a r
temas relacionados ao quem não respeita as leis e o que pode e o que não impactos ambientais.
meio ambiente, abordan- normas vigentes, promo- pode ser feito ao meio

D

Feira Regional de Ciências e Tecnologia escolhe seus ﬁnalistas
Foto: Gisele/Ascom/SDR-SMO

Tunápolis
2vagas R$ 795,33
Agente de Saúde
15/10/2013
www.tunapolis.sc.gov.br
Dicas de português:
Onde e aonde
Onde - indica lugar ﬁxo. Ex: Onde você deixou a
minuta da carta?
Aonde - expressa a idéia de movimento (para
onde). Para indicar procedência,
emprega-se de onde ou donde. Ex: Aonde você vai?

São Miguel do Oeste
Gerência de Educação já tem escolhido
os seus representantes
para a Feira Estadual de
Ciências e Tecnologia. A
etapa regional foi realizada segunda-feira, 23, na
Escola Básica Alberico Azevedo, de São Miguel do
Oeste.
Foram expostos 34 trabalhos, sendo que 17 são
do 6º ao 9º ano do Ensino
Fundamental, 13 do Ensino Médio Regular e quatro
trabalhos do Ensino
Médio Proﬁssionalizante.

A

Destes, foram selecionados para a etapa estadual,
os primeiros lugares de
cada categoria.
Na categoria Ensino
Fundamental, o 1º lugar
foi para a Escola Básica
São Miguel, com o projeto
Chocadeira Artiﬁcial. O 2º
lugar foi para o projeto
Central de Rádio para
Automóvel da Escola Adolfo Silveira de Paraíso, a
escola São Sebastião de
São Miguel do Oeste levou
o bronze com o projeto Braço Hidráulico.
No Ensino Médio Regu-

lar os alunos da EEB Everardo Backheuser de Descanso levaram o ouro com
o projeto Biomassa e Biodigestor. A prata ﬁcou
para o Centro de Educação
Proﬁssional Getúlio Vargas de São Miguel do Oeste com o projeto o Vagalume e o Catalisador. O 3º
lugar foi para a Escola Itajubá de Descanso com o
projeto Ecoesgoto.
Na categoria Ensino
Médio Proﬁssionalizante o
projeto Portal do Aluno
como gerenciador do Conselho de Classe dos estu-

dantes da Escola São João
Batista de São Miguel do
Oeste ﬁcou em 1º lugar.
Em 2º foi escolhido o projeto Ciência do Sistema de
Logística Empresarial da
Escola Everardo Backheuser de Descanso. O bronze
ﬁcou para os alunos do
Centro de Educação Proﬁssional Getúlio Vargas de
São Miguel do Oeste com o
projeto Propriedade SemiSustentável.
A Feira Estadual, acontece nos dias 23, 24 e 25 de
outubro 2013, na Udesc,
em Lages.

