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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:
Santa Helena
R$ 2116,34
Área da Educação
18/10/2013
www.ameosc.org.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
STF 36
R$ 7506,55
Médio / Superior
04/11/2013
www.cespe.unb.br/concursos/stf_13
Chapecó 50
R$ 4321,41
Médio / Superior
25/10/2013
www.incapel.com.br
Dicas de português:
Se não ou senão
Se não = caso não, quando não. Caso contrário,
usa-se. Ex.: Se não revisarmos o texto, a publicação sairá com erros.
Senão (quando puder ser substituído por: a não
ser, do contrário, mas sim, sem que, exceto). Ex: Não
faz outra coisa senão estudar.
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Mundo Senai inicia hoje

Concursos Públicos
Por: Euclides Staub - jornal@oimagem.com.br
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São Miguel do Oeste
Serviço Nacional de
Aprendizagem
Industrial abrirá, nesta
semana, as portas de suas
unidades em todo o Brasil
para receber a comunidade, estudantes, parceiros e
empresários. É o Mundo
Senai, que desperta o interesse dos visitantes pelas
diversas proﬁssões industriais e promove a aproximação com a indústria.
Em Santa Catarina,
onde a entidade integra a
FIESC, o evento ocorre de
16 a 18 de outubro, com
diversas atrações, destacando-se as mostras de projetos desenvolvidos pelos
estudantes, nas atividades
práticas dos cursos.
Em São Miguel do Oeste a programação do Mundo Senai foi apresentada à
imprensa na manhã de
segunda-feira (14) com
café da manhã.
Conforme o diretor do
Senai de São Miguel do
Oeste, Ivanor Finatto são
esperados mais de 5 mil
visitantes nos três dias de
atividades.

O

Programação
Durante os três dias, as
403 unidades do Senai em
todo o país que conﬁrmaram a participação devem
receber cerca de 400 mil
visitantes. No ano passado, na quarta edição do
evento, as 427 unidades
que abriram as portas à
comunidade receberam
365 mil pessoas.
Entre os serviços oferecidos gratuitamente há
palestras, mostras tecnológicas, minicursos, orientação proﬁssional e visitas
guiadas aos laboratórios
que simulam o dia a dia da
indústria.
Novidades
Em São Miguel do Oeste uma das novidades este
ano é a recolha de lixo eletrônico durante os três
dias de atividades. Finatto
destaca ainda uma palestra sobre o tema “Backup
na Nuvem com Google Drive”, entre diversas outras
atividades gratuitas oferecidas à comunidade.
A feira começa hoje, 16,
e segue até sexta-feira, dia
18, os horários de visitação
no primeiro dia serão das

13h30 às 17h e durante o
período noturno das
18h30 às 22h. No dia 17, na
quinta-feira, será das 8h às
12h, 13h30 às 17h e das
18h30 às 22h.
No último dia a visitação será das 8h às 12h e das
13h30 ás 16h. Os melhores
trabalhos tecnológicos
expostos no Mundo Senai
também serão expostos
durante a Faismo 2013 em
novembro.
O diretor da unidade
destaca que mais de 80
escolas, de 30 municípios,
já conﬁrmaram participação. Espera-se mais de 5
mil visitantes. Mais de 400
alunos do Senai estarão
envolvidos.
Matrículas 2014
No dia 16, também será
aberta a campanha de inscrições para 2014. Em
2013, foram realizadas
3.400 matrículas e a projeção é de que no próximo
ano, mais de 5.100 matrículas sejam efetuadas, em
sete cursos técnicos, dois
de aprendizagem industrial, ensino médio e mais de
20 cursos de qualiﬁcação
(curta duração) em áreas

como metal mecânica, tecnologia da informação e
alimentos, entre outros.
Um novo curso técnico, de
automação industrial, também pode ser aberto.
Expansão
Por último, o diretor
Ivanor disse estar satisfeito com a procura, cada vez
maior, dos jovens pelo
Senai para a sua qualiﬁcação proﬁssional. Disse que
os municípios adjacentes
são atendidos por meio de
unidades volantes e que a
região de Maravilha e Dionísio Cerqueira poderão
ter unidades do SENAI nos
moldes de Itapiranga,
num futuro próximo. Para
isso considera fundamental o trabalho da imprensa,
do vice-presidente da
FIESC, empresário Astor
Kist, parceiros e alunos.

Ivanor Finatto
Diretor do Senai

Regional realiza última etapa da Formação Continuada
São Miguel do Oeste
s professores que atuam nas escolas da
rede estadual de ensino da
região da Secretaria de
Desenvolvimento Regional de São Miguel do Oeste
participam, na sexta-feira,
18, da última etapa da Formação Continuada 2013.
Mais de 400 educadores
devem se reunir no Centro
de Tradições Gaúchas
(CTG) Porteira Aberta de

O

São Miguel do Oeste. Com
o tema “A rede em rede:
Possibilidades e caminhos
emergentes na Educação”,
os encontros tiveram início em fevereiro deste ano.
A capacitação é promovida pela Gerência Regional de Educação (Gered) e
tem o objetivo de agregar
conhecimento aos professores que atuam na região.
O curso terá início às 7h30
da manhã, com palestra

com o professor Maurício
Pereira, do Conselho Estadual de Educação. Logo
após, o palestrante será o
ex-diretor de Educação
Básica da Secretaria de
Estado da Educação, Elísio
Pazetto. À tarde a reunião
começa às 13h30, com atividade coordenada pelo
professor Elton Mardi.
Segundo o supervisor
de Educação Básica e Proﬁssional da Gered de São

Miguel do Oeste, Gisley
Francisco Baretta, a última
etapa dos encontros será
de fundamental importância para todos os professores. “Esse último encontro
irá complementar os que
já foram feitos até agora,
por isso é importante que
os educadores participem
e aproveitem para obter o
máximo de conhecimento
possível”, aﬁrma Gisley.

Vereadora participa de reunião do fórum parlamentar catarinense
São Miguel do Oeste
vereadora Maria Tereza Capra representou
a Comissão Especial Pró
UFFS (Universidade Federal Fronteira Sul) no
Fórum Parlamentar Catarinense. O Fórum esteve
reunido no Centro de Eventos, em Chapecó, na sexta-

A

feira (4).
A vereadora entregou
cópia do documento que
formalizou ao Consuni a
intenção e importância do
campus para a região.
Maria Tereza enfatizou
aos parlamentares que o
momento exige esforço e
empenho dos parlamenta-

res do nosso Estado. Maria
Tereza reforçou que “o
Extremo-Oeste necessita
de ensino superior de qualidade e gratuito e que há
uma necessidade premente da expansão da UFFS
para a nossa região. Os parlamentares são uma força
necessária nesta luta”.

A reunião do Fórum
teve o objetivo de levantar
as principais demandas da
região.
Os cursos já pré deﬁnidos foram Agronomia,
Veterinária, Direito, relações internacionais, pedagogia e agora, Letra foi
incluído ao projeto.

