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Polícia Militar
abre 470 vagas para Soldados
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Lançado o edital de licitação para
reforma da EEB São Miguel

A

Polícia Militar de Santa Catarina abriu nesta sexta-feira (18) um concurso para 470 vagas de nível
superior. O salário inicial é de R$ 2.402,49 até R$
2.910,31. Objetivo do concurso é selecionar candidatos para o desempenho das funções de Soldado no Quadro de Praças Policiais Militares (QPPM).
De acordo com a PM, as 470 vagas são para candidatos do sexo masculino, distribuídas de acordo com a
classiﬁcação. Ainda conforme a PM, neste concurso
não há vagas para mulheres, pois as vagas previstas
serão preenchidas pelas candidatas aprovadas no concurso anterior.
As inscrições devem ser feitas até o dia 18 de
novembro e a prova será realizada no dia 15 de dezembro. O valor da inscrição é de R$ 80.
http://www.cfsd2013.pmsc.ieses.org/
Concursos com Inscrições abertas:
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
PM 470 vagas
R$ 2910,31
Soldados
18/11/2013
www.cfsd2013.pmsc.ieses.org
PM 630 vagas
R$ 1356,00
Ag. Temporário
16/11/2013
http://www.energiaessencial.com/pmsc_2013_a
gtmp.html
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

São Miguel do Oeste
oi lançado nesta sexta-feira, 18, o edital de
licitação para a reforma da
EEB São Miguel de São
Miguel do Oeste. A obra
prevê um investimento de
R$ 3,3 milhões por meio
do Pacto por Santa Catarina do Governo do Estado.
No projeto está a reforma geral e ampliação da
escola e também do ginásio de esporte. A obra conta ainda com construção
de muro, passeio público,
laje, área coberta, rampa
de acesso e sanitários

F

externos. O secretário
Regional, Volmir Giumbelli, destaca a alegria que
o momento proporciona.
“A previsão é que até ﬁnal
do ano seja entregue a
ordem de serviço para que
o ano de 2014 inicie com a
obra de reforma”, destaca.
Conforme o gerente de
Educação, Moacir Martello, o momento agora é de
planejamento. “Vamos
pensar a melhor forma
para que os alunos sejam
bem atendidos no próximo ano, fazendo com que
a reforma cause o menor

transtorno possível. Os
alunos serão transferidos
para outras unidades ou
para um local alugado
pelo Estado”, explica.

A sessão do edital para
contratação da empresa
que realizará a obra acontece no dia 20 de novembro.
Foto: Gisele Vizzotto/Ascom/SDR-SMO

Agronomia da Fai participa de Dia de Campo sobre trigo
Por: Ascom/Fai Faculdades

Dicas de português:
A par / ao par
A par - ciente, ao lado, junto.
Ao par - de acordo com a convenção legal, sem
ágio (câmbio); sem qualquer

Itapiranga
curso de Agronomia
da FAI, representado
pelo Grupo de Pesquisa e
Estudo em Fertilidade e
Manejo do Solo, participou de Dia de Campo
sobre a cultura do trigo no
dia 10 de outubro em Campo Novo-RS. O evento foi
realizado pela Cooperativa Tritícola Mista Campo
Novo e teve a participação
de mais de 500 produto-

O

res, Técnicos e Engenheiros Agrônomos da região.
Entre os assuntos abordados, de acordo com o
professor Leandro Hahn,
líder do grupo de pesquisa
e estudo, foi a apresentação de novas cultivares de
trigo, com destaque para
cultivares classe de trigo
melhoradores, as mais
desejadas atualmente pela
indústria de paniﬁcação.
Para cada cultivar, desta-

caram-se os principais cuidados de manejo, como
densidade de plantas, fertilização, controle de pragas e doenças e cuidados
com o acamamento. Além
das cultivares, destacaram-se as tecnologias para
trigo duplo-propósito,
aplicação de redutores de
crescimento e adubos foliares e manejo e controle
de pragas e doenças.
Para o Professor

Anderson Rhoden, coordenador do Curso de Agronomia da FAI, a participação no evento em Campo
Novo valoriza a presença
da FAI na região. Além de
inúmeros acadêmicos do
curso serem técnicos de
campo da cooperativa, um
signiﬁcativo número de
Engenheiros Agrônomos
cursaram a graduação
e/ou pós-graduação na
FAI.

