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Concursos Públicos

O Palestrante Rosimar, realizou palestra de motivação
pessoal e qualidade de vida para as famílias descansense.

2014: Polícia Civil -SC

governador do Estado de Santa Catarina, Raimundo Colombo, autorizou no dia 14/11 a abertuDescanso
ra de concurso público para reforço nos quadros da
palestra foi direcionaPolícia Civil. Segundo o secretário de Estado da Seguda para famílias dos
rança Pública, César Augusto Grubba, serão preenchidas 406 vagas, sendo 66 para Delegado de Polícia Subs- programas sociais do
CRAS do município.
tituto e 340 para Agentes de Polícia.
O palestrante motivaciA Academia da Polícia Civil (Acadepol) é a respononal
da empresa Motiva
sável pela licitação para escolha da empresa que irá
aplicar o concurso público.
Concursos Previstos
Mesmo em ano eleitoral, 2014 terá vários concursos que já estão autorizados e devem sair logo nas primeiras semanas do ano. Entre eles teremos: ICMBio
com 241 vagas, Mapa com 796, MTE com 415, Ministério da Fazenda com 1.026.
Concursos que independem de autorização, como
do Banco do Brasil (Sul) e Caixa.
Ainda, entidades que terão concursos vencidos, e
precisarão ter novo cadastro de reserva: Bacen, INSS,
Mpog, Inmetro, TRF4ª, entre outros.
“Não se faz concurso pra passar,
mas até passar”. William Douglas

A

Concursos com Inscrições abertas:
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
Dicas de português:
✗ Menos / menas - menos é invariável; portanto,
não existe a forma menas.
Ex.: Queremos menos conversa e mais ação.
Havia menos pessoas na reunião desta semana.
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Palestrante da show em sua terra natal

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

O

São Miguel do Oeste - Quarta-feira, 18/12/2013 - Edição 688

Treinamento, Rosimar
Antonio Angst, natural do
município de Descanso,
usou diversos mecanismos
e dinâmicas para prender a
atenção do público e facilitar o entendimento dos

mesmos sobre o assunto
em pauta. Enfatizou temas
como: dar mais valor a
vida, ter mais alegria, mais
paixão e principalmente
mais amor a vida, “cada dia
é um novo dia, uma nova

oportunidade para vivermos melhor” argumenta
Rosimar.

Fotos: Divulgação/Motiva

Fez reﬂetir sobre as
conquistas de 2013 e as
metas e os sonhos para o
próximo ano.

