EDUCAÇÃO

JORNAL IMAGEM www.oimagem.com.br

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

O

São Miguel do Oeste - Quarta-feira, 06/11/2013 - Edição 682

09

Semana de Educação Inclusiva
Fotos: Ascom/P-SMO

Bombeiros: 153 vagas

Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa
Catarina (CBM - SC) está com inscrições abertas
para o concurso público de admissão ao Curso de Formação de Soldados. Ao todo são 153 vagas, sendo 143
vagas para homens e 10 vagas para mulheres, além de
cadastro reserva para ambos os sexos.
Para concorrer, o candidato deve atender alguns
requisitos básicos como: ter nacionalidade brasileira;
estar em dia com os deveres do serviço militar obrigatório; possuir altura não inferior a 1,65m para o sexo
masculino e 1,60m para o sexo feminino; ter idade
entre 18 e 30 anos de idade; possuir Carteira Nacional
de Habilitação (CNH); e nível de escolaridade em curso superior de graduação em qualquer área .
Os vencimentos iniciam a partir do primeiro mês
do Curso de Formação, no valor bruto de R$ 2.402,49.
Após a formatura, o Soldado de 3ª Classe receberá estímulo operacional, adicional noturno e auxílio alimentação, totalizando R$ 3.347,28.
As inscrições devem ser feitas pelo site
www.msconcursos.com.br, no período de 21 de outubro de 2013 até às 23h59 do dia 10 de novembro de
2013. A taxa de participação é de R$ 100,00.
Concursos com Inscrições abertas:
Bombeiros 153 vagas
R$ 3347,28
Superior
10/11/2013
www.msconcursos.com.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
CELESC
32 vagas
R$ 749,19
Atendente 4h
25/11/2013
http://celesc.fepese.org.br
Dicas de português:
A princípio / em princípio
A princípio - signiﬁca no início, no começo.
Ex.: A princípio, tudo foi maravilhoso, mas não tardaram a surgir problemas.
Em princípio - signiﬁca em tese, teoricamente.
Ex.: Em princípio, sua proposta nos interessa, mas
só o secretário pode aceitála.

São Miguel do Oeste
Secretaria de Educação de São
Miguel do Oeste, em parceria
com a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade
e Inclusão, do Mec, realiza de 04 a
08 de novembro, a Semana da Educação Inclusiva - Direito à Diversidade, com o tema Escola para
Todos.
A Semana de atividades tem por
objetivo contribuir para o desenvolvimento inclusivo dos sistemas de
ensino, voltado à valorização das
diferenças e da diversidade, à promoção da educação inclusiva, dos
direitos humanos e à efetivação de
políticas públicas transversais e
intersetoriais.
De acordo com a secretária de
educação, Sirlei Ramos, São Miguel
do Oeste é pólo regional desde 2004
na oferta do curso de Educação
Inclusiva, com abrangência de 40
municípios, que estarão participando da formação de cerca de 40h.
As atividades tiveram início na
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manhã desta segunda-feira, com a
abertura oﬁcial, presença de autoridades civis e militares e a participação especial dos alunos da APAS e
do aluno cego Alan Vitor Gallina.
Entre as temáticas que serão
abordadas na semana, estão incluídos conteúdos, como
*as políticas públicas intersetoriais;
*a gestão da sala de aula e a avaliação como prática de inclusão;
*as deﬁciências e suas múltiplas
faces, com enfoque especial aos
transtornos globais de desenvolvimento; e
*a Inclusão na Educação Infantil
e a Estimulação.
Para o prefeito João Valar, a educação tem um papel fundamental na
vida de todos, especialmente a educação que inclui e trata todos de forma igualitária. “Agradeço aqui a
equipe da educação e todos os proﬁssionais da rede municipal que
tem se dedicado, com paciência e

respeito, para com todos os nossos
alunos”, disse o prefeito ao encerrar
sua fala com a seguinte frase: “Somos o que fazemos. O que fazemos
para mudar o que somos?”
O vereador Cláudio Barp ressaltou a importância de buscar sempre
mais conhecimento para que todos
sejam melhores a cada dia. “Nossas
ações sempre marcam a vida de
alguém, positiva ou negativamente,
está em nossas mãos decidir. Que
saiamos desta semana um pouco
melhor do que chegamos”, aﬁrmou.
Conforme a secretária Sirlei, a
diversidade é um componente do
desenvolvimento biológico e cultural da humanidade. Ela se faz presente na produção de práticas, saberes, valores, linguagens, técnicas e
experiências de sociabilidade e de
aprendizagem. “A inclusão é um processo que contribui para a construção de uma nova sociedade, a qual
gera mudanças no ambiente e na
mentalidade das pessoas”, enfatizou.

Aluna da EEB Cecília Lotin representará Santa Catarina em Brasília
Barra Bonita
aluna Gabriela Maria Cecchin,
da EEB Cecília Lotin, de Barra
Bonita, representará o Estado de
Santa Catarina na fase nacional da
Conferência Infanto-juvenil pelo
Meio Ambiente. O evento acontecerá de 23 a 28 de novembro, em Brasília. O projeto denominado “Consciência e Dedicação: Queimadas
Não” foi escolhido na etapa Estadual, que ocorreu nos dias 22 e 23 de
outubro, em Florianópolis.
Além do projeto da EEB Cecília
Lotin, representando a Secretaria
de Desenvolvimento Regional de
São Miguel do Oeste em Florianópolis, também foram apresentados os
trabalhos “Será que tudo é lixo”, do
aluno Ricardo Casagrande, da EEB
Everardo Backheuser de Descanso;
“Água fonte de vida”, do estudante
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Vitor Hugo, da EEB Santa Rita de
São Miguel do Oeste.
A conferência é um instrumento
voltado para o fortalecimento da
cidadania ambiental nas escolas e
comunidades a partir de uma educação crítica, participativa, democrática e transformadora. Em Santa

Catarina, a ação é desenvolvida pelo
Ministério do Meio Ambiente
(MMA) e Ministério da Educação
(MEC), em parceria com a Secretaria de Estado da Educação, por meio
das Secretarias de Desenvolvimento
Regional e Gerências de Educação.
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