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TRE - SC abre concurso

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
(TRE-SC) divulgou na sexta-feira, 1º de novembro de 2013, o edital do concurso nº 01/2013, organizado pela Consultec - Consultoria em Projetos Educacionais e Concursos Ltda.
Há uma vaga para Analista Judiciário, na Área de
Apoio Especializado - Arquivologia e cadastro de
reserva para Analista Judiciário nas áreas Judiciária e
de Apoio Especializado (Análise de Sistema). Para
exercer essas funções os candidatos devem ter o ensino superior na área. A remuneração mensal inicial é de
R$ 7.506,55.
Também será formada reserva técnica para proﬁssionais de nível médio, para os cargos de Técnico Judiciário, nas áreas Administrativa e de Apoio Especializado - Programação de Sistemas. Nesses casos, o salário é de R$ 4.575,16.
Para concorrer, o candidato deve efetuar a inscrição pelo site www.consultec.com.br, até às 23h59min
do dia 25 de novembro de 2013. A taxa de inscrição é
de R$ 80,00 para Analista Judiciário e de R$ 60,00
para Técnico Judiciário (todas as áreas).
Concursos com Inscrições abertas:
PM 470 vagas
R$ 2910,31
Soldados
18/11/2013
www.cfsd2013.pmsc.ieses.org
MP-PR
131 vagas
R$ 7300,39
Vários Cargos
26/11/2013
www.esppconcursos.com.br
CELESC
32 vagas
R$ 749,19
Atendente 4h
25/11/2013
http://celesc.fepese.org.br
Saúde - RS 1500 vagas
R$ 6234,14
Médio / Superior
25/11/2013
www.fundatec.org.br
Barra Bonita
R$ 2067,74
Médio / Superior
30/11/2013
Belmonte
R$ 1654,76
Superior
19/11/2013
Descanso
R$ 1727,58
Vários Cargos
21/11/2013
Guaraciaba
R$ 1141,82
Médio / Superior
14/11/2013
Dicas de português:
Inﬂigir / infringir
Inﬂigir – aplicar pena ou punição.
Ex.: O juiz inﬂigiu duas penas aos ladrões.
Infringir - cometer uma infração, transgredir.
Ex.: Ele não pode infringir os termos da Portaria.
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Curso de Tecnologia em Alimentos
promove a III Mostra de Iniciação Cientíﬁca
Por: Ascom/FAI

Itapiranga
o último dia 25 de
outubro realizou-se a
III Mostra de Iniciação
Cientíﬁca promovida pelo
curso de Tecnologia em
Alimentos da FAI Faculdades com a apresentação
de diversos trabalhos,

N

onde além dos trabalhos
do curso de Tecnologia em
Alimentos, o curso de Direito, Agronomia e da Pós
Graduação da UFRGS tiveram a oportunidade de participar do evento.
A III Mostra de Iniciação Cientíﬁca do curso de

Tecnologia em Alimentos
tem por objetivo a socialização de conhecimentos
cientíﬁcos, o incentivo à
pesquisa e a articulação
desta com o ensino e a
extensão, visando, com
isso, em primeira instância, o enriquecimento da

formação oferecida ao nosso corpo discente.
A coordenação do curso agradece a todos que
participaram da Mostra
em especial aos acadêmicos que aprovaram e apresentaram os seus trabalhos.

Cultura presente em encontro da Afrodesmo
Foto: Ascom/P-SMO

São Miguel do Oeste
secretaria de cultura,
lazer e turismo apoiou no ﬁnal da tarde deste
domingo, 10, a realização
do Encontro da Afrodesmo - Associação dos Afrodescentes de São Miguel
do Oeste, que aconteceu
na área coberta da praça
Walnir Bottaro Daniel.
Membros da entidade,
autoridades, representantes de etnias e a população, prestigiaram a apresentação das tradições e
da cultura negra.
De acordo com Isete
Lourenço, o evento é alusivo ao dia 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, em que se
faz memória à resistência
dos negros à escravidão e
ao racismo.
Durante a atividade na
praça, estiveram presentes jogadores de capoeira,
percussão e integrantes da
Afrodesmo que contribuíram com falas e apresentações artístico-culturais.
O secretário Elias de
Araújo, prestigiou o evento e lembrou que a atividade tem embasamento
legal e o apoio da secreta-

A

ria de cultura, lazer e
turismo. “A lei municipal
6.357/2010, institui a
Semana da Consciência
Negra, e seguiremos
incentivando a miscigenação de culturas em nosso
município, para que todas
tenham espaço e possam
socializar seus costumes e
tradições”, destacou Elias.

