EDUCAÇÃO

JORNAL IMAGEM www.oimagem.com.br

São Miguel do Oeste - Quarta-feira, 09/10/2013 - Edição 678

09

Concursos Públicos Acadêmicos de Alimentos realizam aula
Por: Euclides Staub - jornal@oimagem.com.br

O

prática na Laticínios Cristo Rei

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
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
IBGE 300 vagas
R$ 4210,49
Médio
24/10/2013
www.cesgranrio.org.br
IBGE 300 vagas
R$ 7930,24
Superior
24/10/2013
www.cesgranrio.org.br
EPAGRI
90 vagas
R$ 5996,83
Vários Cargos
11/11/2013
http://epagri2013.fepese.org.br
Próximos:
TRE-SC, Correios, PF, TRF
Dicas de português:
Aﬁm / A ﬁm
A ﬁm de = para. Ex: Estou aqui a ﬁm de ajudá-lo a
concluir o trabalho.
Aﬁm = parente por aﬁnidade, semelhante, análogo. Ex: Marketing e comunicação são assuntos aﬁns.

Itapiranga
proﬁssional de Tecnologia em Alimentos é preparado para
desenvolver atividades na
indústria alimentícia, elaborando novos produtos,
gerenciando a produção e
supervisionando o controle de qualidade, higiene e
transporte de alimentos,
entre outras atividades.
Existem várias áreas
em que o Tecnólogo em
Alimentos pode atuar.

O

Dentro destas áreas
encontra-se o leite e seus
derivados. A disciplina de
Tecnologia e industrialização de leite e derivados é
de suma importância para
o curso de graduação em
Tecnologia em Alimentos,
pois o seu conteúdo vai desde o conhecimento da formação do leite, sua classiﬁcação e composição até a
técnica de desenvolvimento de produtos com o leite
e seus derivados como

iogurtes, queijos, coalhadas, manteiga, leite em pó,
doce de leite, sorvetes,
entre outros.
Desta forma, os acadêmicos do sexto semestre
do curso de Alimentos realizaram aula prática na
Laticínios Cristo Rei,
acompanhados da professora Leide Laura Domanski e da Tecnóloga em Alimentos, formada pela FAI,
Mauren Rodrigues, proprietária da Laticínio. Nes-

Por: Ascom/FAI

sa oportunidade os acadêmicos acompanharam a
produção do queijo mussarela e da manteiga, onde
a professora Leide pode
explicar na prática o conteúdo discutido em sala de
aula. A coordenação agradece a Tecnóloga em Alimentos Mauren pela parceria e por disponibilizar a
laticínio para a realização
da aula prática com os acadêmicos do curso de Tecnologia em Alimentos.

Seminário do Projeto Vida Nova reúne público regional
Foto: Ascom/P-SMO

São Miguel do Oeste
seminário realizado
na sexta-feira, dia 4,
tratou da “mobilização da
rede de atendimento da
infância e adolescência e o
desenvolvimento de projetos sociais” reunindo
público local e de municípios vizinhos.
Conforme o viceprefeito, Wilson Trevisan,
o projeto busca melhorias,
qualidade de vida para
quem hoje reside no Vila
Nova II e os resultados
almejados serão alcançados com a participação

O

desta grande de rede, formada por diversos órgãos
e entidades. O comprometimento de cada um reﬂete
no sucesso da iniciativa e a
Administração está contribuindo para que as
ações sejam concretizadas, contando com o auxílio de todos e também da
comunidade.
A secretária de Ação
Social, Claudete Fabiani,
agradeceu o empenho de
todos os envolvidos, das
famílias e dos proﬁssionais da Promotoria de Justiça, especialmente a pro-

motora Larissa Ouriques.
“Estamos empenhados
em contribuir, pois o
Governo de São Miguel do
Oeste quer atuar e oferecer condições cada vez
melhor à população”,
observou.
A programação abordou detalhes do projeto,
apresentados pela promotora Larissa e uma palestra sobre a “Implementação de projetos sociais e a
importância da mobilização da rede de atendimento”, ministrada pelo padre
Vilson Groh, de Florianó-

polis.
Durante a tarde o tema
em destaque é sobre: “O
sistema de garantias do
Estatuto da Criança e do
Adolescente”, explanado
pelo juiz corregedor do Tribunal de Justiça de Santa
Catarina, Alexandre
Takashima.
Estiveram presidente
no seminário cerca de 40
famílias do loteamento
Vila Nova II e representantes de todos os órgãos e
entidades civis que participam do projeto.

