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Concursos Públicos Vereadores defendem Campus da UFFS
Por: Euclides Staub - jornal@oimagem.com.br

Celesc prorroga
inscrições até 10 de janeiro

no Extremo-oeste em congresso da Uvesc

Fotos: Ascom/CV-SMO

O

concurso da Celesc Distribuição em Santa Catarina teve o prazo de inscrição prorrogado até o dia
10 de janeiro de 2014. O salário para nível médio é de
até R$ 1.240,42 e para nível superior é de até R$
6.072,47. Inicialmente, o período de inscrições terminava nesta segunda-feira,25.
As vagas são para atendente comercial e para engenheiro ambiental ou engenheiro sanitarista ambiental. O valor da taxa de inscrição é de R$ 90 para os cargos de nível superior e R$ 70 para os cargos de nível
médio.
A prova será realizada no dia 26 de janeiro, nas
cidades de Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Joinville
e Lages. O resultado ﬁnal deve ser homologado no dia
19 de fevereiro.
Concursos com Inscrições abertas:
MDA 150 vagas
R$ 8300,00
Vários Cargos
16/12/2013
www.universa.org.br
Polícia Federal
566 vagas
R$ 5081,18
Vários Cargos
23/12/2013
www.cespe.unb.br/concursos/dpf_13_administrativo
IBGE 7825 vagas
R$ 4000,00
Vários Cargos
06/01/2014
www.cesgranrio.org.br
SEFAZ-RS 30 vagas
R$ 18.754,60
Auditor do Estado 20/01/2014
www.fundatec.org.br
CELESC
34 vagas
R$ 6072,47
Médio / Superior
10/01/2014
http://celesc.fepese.org.br
ECT - Correios
2529 vagas
R$ 318,26
Jovens Aprendizes
05/01/2014
www.correios.com.br/institucional/processo
Tunápolis
R$ 1853,51
Instrutores e Professores
28/12/2013
www.tunapolis.sc.gov.br
SJC - SC
42 vagas
R$ 1907,91
Vários Cargos
16/12/2013
www.sjc.sc.gov.br
Dicas de português:
✗ Retiﬁcar / ratiﬁcar
Retiﬁcar - corrigir.
Ex.: Retiﬁcar uma declaração feita por engano.
Ratiﬁcar – conﬁrmar.
Ex.: Ratiﬁcar uma declaração, mantendo o que foi
dito anteriormente.

São Miguel do Oeste
s vereadores, com o
apoio da Aveosc, apresentaram na semana que
passou (4/6) durante o
Congresso Estadual de
Vereadores da Uvesc em
Florianópolis, Moção de
Apoio à instalação de um
Campus da Universidade
Federal Fronteira Sul no
Extremo-oeste (UFFS). A
ideia dos vereadores foi tornar de conhecimento de
todos os participantes o
pedido, transformando a
ideia em uma demanda
regional, onde vários municípios serão beneﬁciados.
A moção foi votada e
aprovada por unanimidade. Agora o documento
segue para a reitoria da
UFFS e ao Ministério da
Educação.

O

Nesta segunda-feira, 9,
o vereador e integrante da
Comissão de Educação na
Câmara de Vereadores de
São Miguel do Oeste-SC,
Juarez da Silva, esteve em
Brasília-DF e participou de
uma audiência com o Coordenador Geral de Expansão e Gestão do MEC, Antônio Simões Silva. Ele é responsável pela análise dos
projetos de expansão e
construção de novas universidades. Juarez destacou que segundo o coordenador, é necessário para
atender esse pedido de
implantação do Campus
na região, a aprovação do
novo Plano Nacional de
Educação; que os projetos
de expansão estejam nos
planos da Universidade
(UFFS) e que haja a deter-

minação do Governo Federal.
Para Juarez, o encontro
foi importante, tendo em
vista que até então não se
tinha uma abertura dentro
do Ministério. Com este
contado será possível um
dialogo mais efetivo dentro
do MEC. Ele destaca ainda
que o que pode atrasar um

pouco o processo são os
pedidos de instituições
mais antigas, como a Universidade Federal de Santa
Catarina (Ufsc)e a Universidade Federal do Paraná
(UFPR). Essas já têm protocolado pedidos de ampliação há mais tempo, mas
que não impossibilitará a
implantação na região.

Em Florianópolis, ministro da Justiça debate questões indígenas
Bandeirante
Governo do Estado
recebeu em Florianópolis nesta segunda-feira,
9, o ministro da Justiça,
José Eduardo Cardozo,
para uma série de audiências que trataram do futuro
de áreas ocupadas por
comunidades indígenas
em Santa Catarina. Foram
promovidos debates com
autoridades do Ministério
Público Federal e de entidades representantes de
produtores rurais e de
comunidades indígenas.
Duas áreas ganharam prioridade no debate: a comunidade de Araçaí, entre os
municípios de Saudades e
Cunha Porã, no ExtremoOeste do Estado; e a comu-

O

nidade do Morro do Cavalo, às margens da rodovia
BR-101, na Grande Florianópolis.
A comunidade de Araçaí, entre as cidades de Saudades e Cunha Porã, no
Extremo-Oeste Catarinense, foi uma das áreas debatidas, por envolver disputas entre produtores rurais
e comunidade indígena
Guarani. O ministro Cardozo destacou que é preciso que a Justiça deﬁna com
quem deve ﬁcar a área,
para então se estabelecer
um acordo permanente.
Mas para garantir encaminhamentos e ganhar tempo, ele traçou os cenários
possíveis e obteve a concordância dos envolvidos.

Enquanto aguardam a
deﬁnição da Justiça, os
índios ﬁcarão provisoriamente em um terreno de
800 hectares, localizado
em Bandeirante, no Extremo-Oeste, já comprado
pelo Governo do Estado no
valor de R$ 8 milhões e
que será cedido à Funai.
Caso a Justiça determine que a comunidade de
Araçaí pode ser ocupada
pelos produtores rurais,

estes permanecerão no
local e os índios passarão a
ocupar permanentemente
o terreno em Bandeirante.
Caso a decisão da Justiça deﬁna Araçaí como
comunidade indígena, os
índios Guarani voltam
para o local e o terreno de
Bandeirantes será vendido
para pagar as indenizações
necessárias aos produtores
rurais que hoje têm propriedades em Araçaí.
Foto: James Tavares/Secom-SC

