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Deﬁnidos os cursos da UFFS
Foto: Kelly/JI

Epagri: 90 vagas até R$ 5,9 mil

A

Epagri recebe inscrições a partir da quinta-feira,
26 de setembro de 2013, para o concurso destinado ao preenchimento de 94 vagas, sendo:
Ensino Superior - Agente Técnico de Formação
Superior I, II, III e IV, nas funções de Extensionista
Rural/Ciências Agrárias, Analista Administrativo e
Financeiro, Advogado, Analista de Recursos Humanos, Meteorologista, Analista em Tecnologia da Informação e Comunicação, Pesquisador, Estatístico, Analista de Economia e Analista de Pesquisa de Mercado;
Ensino Médio - Agente Operacional Técnico lll, nas
funções de Assistente de Pesquisa, Técnico de Laboratório, Técnico de Meteorologia, Extensionista Rural
Economia Doméstica N.M e Agente Operacional na
função de Assistente Administrativo;
Fundamental - Agente Operacional de Serviços II
nas funções de Operário Rural e Tratorista.
Os salários variam de R$ 832,71 a R$ 5.996,83 e os
contratados receberão o vale alimentação de R$
374,00, vale-transporte, auxílio creche e babá, plano
de saúde, plano de assistência odontológica e plano de
previdência privada.
As inscrições devem ser efetuadas entre os dias 26
de setembro de 2013 a 11 de novembro de 2013, pelo
site epagri2013.fepese.org.br. A taxa de participação é
de R$ 50,00 para Agente Operacional de Serviços II,
de R$ 75,00 para Agente Operacional Técnico III e
Administrativo III e de R$ 100,00 para Agente Técnico de Formação Superior.
Concursos com Inscrições abertas:
IFSC
14
R$ 8422,77
Técnico / Superior 11/10/2013
http://concursos.ifsc.edu.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
Tunápolis
2vagas R$ 795,33
Agente de Saúde
15/10/2013
www.tunapolis.sc.gov.br

Estudantes realizaram pesquisas para deﬁnir as áreas de preferência
ral da Fronteira Sul, secre- alunos membros da Pasto- ênfase em educação no
São Miguel do Oeste
urante uma reunião taria e gerencia da educa- ral da Juventudes e Grê- campo.
da manhã de segun- ção, além dos represen- mio Estudantil os cursos
Agora, a comissão deve
da-feira, dia 30, entre a tantes dos estudantes, que escolhidos foram AgroComissão de Educação da foram eleitos e anunciados nomia, Medicina Veteri- fazer um relatório que será
Câmara de Vereadores, os 5 primeiros cursos plei- nária, Direito, Relações entregue e protocolado no
Internacionais e licencia- dia 11 desde mês para reiComissão Especial Pro teados no Extremo Oeste.
Após um debate entre tura em Pedagogia, com toria da Universidade.
UFFS - Universidade Fede-
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Acadêmicos desenvolvem diversas ações sociais
Por: Ascom/FAI

Itapiranga
omo futuros administradores e gestores
Dicas de português:
das empresas, se torna
De encontro a / ao encontro de
essencial que os acadêmiAo encontro de = Para junto de, favorável.
cos reconheçam o real
Ex.: Gostei das novas medidas econômicas, pois
papel das organizações na
elas vieram ao encontro do meu desejo.
sociedade. Hoje, um novo
De encontro a = Contra, em prejuízo de.
modelo de gestão, chamado de Responsabilidade
Social, aﬁrma que as
empresas, além de promover o seu próprio desenvolvimento econômico,
possuem deveres para
com a sociedade.
Neste sentido, buscando atingir um dos pilares
da responsabilidade social, os acadêmicos do 4º
semestre de Administração, orientados pela professora mestranda Nathalia Berger Werlang recebe-

C

ram o desaﬁo de realizar
uma ação social na comunidade.
Como resultado, diferentes ações sociais foram
realizadas pelos acadêmicos:
-Plantio de árvores nativas em diferentes propriedades dos municípios de Itapiranga, São João do Oeste e
Iporã do Oeste;
-Doação de roupas e calçados para a Assistência Social de Itapiranga, que direciona estes bens para as pessoas
que necessitam;
-Doação de roupas e alimentos não perecível para a
Entidade Terra Nova em
Mondaí, que acolhe crianças
e adolescentes em estado de
risco;
-Campanha Paz no trânsito – desenvolvida no centro
da cidade de Itapiranga, a

ﬁm de conscientizar os motoristas acerca dos cuidados no
transito.
-Entrega de mudas de
árvores nativas – no município de Iporã do Oeste, a ﬁm
de conscientizar a população
sobre a preservação do meio
ambiente.

Ainda será desenvolvida por um grupo de alunos, uma palestra com a
Polícia Ambiental de São
Miguel do Oeste. A palestra se destinará aos
empresários da cidade de
Itapiranga, e abordará
temas relacionados à proteção ao meio ambiente, e
cuidados que devem ser
tomados pelas empresas
visando o cumprimento de
legislações ambientais. A
data será deﬁnida e divulgada aos interessados.

Para a professora, os
acadêmicos desenvolveram excelentes trabalhos,
e se dedicaram para o
sucesso da realização das
ações sociais. "Esta atividade foi muito importante
para o desenvolvimento
pessoal e proﬁssional dos
acadêmicos, que também
destacaram a importância
de terem realizado a ação
social", destaca a professora.
Eles aﬁrmaram que o
sentimento de ajudar o
próximo certamente
recompensou todo o esforço. Na quinta-feira, dia
26/09, os acadêmicos socializaram as suas experiências com a turma e comemoraram o encerramento
da disciplina.

