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z Ajudante de carga e descarga
z Carpinteiro
z Cozinheiro geral
z Ferreiro armador
z Fiscal de operação (trainee)

z Marceneiro
z Mecânico (Diesel)
z Operador de máquinas fixas
z Padeiro

z Auxiliar de linha de produção z Frentista

empregos

A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (Sine) funciona 
das 8h às 17h, sem fechar ao meio-dia, na Rua Alberto Pasqualini, 
121, no Edifício Continente. As vagas abaixo estão disponíveis para 

Vagas exclusiva para PCD

Carmelina Moreira De Conto morreu no dia 16 de 
outubro, aos 83 anos, vítima de problemas respiratórios 
crônicos.Nascida em São Luiz Gonzaga, viveu boa par-
te de sua vida em Catuípe, onde se casou com Rino De 
Conto, em 1956. Da união, que durou 60 anos, ela teve os 
filhos Jair, Lori (já falecido) e Janete Maria. Deixa saudade também 
nos netos Guilherme, Lucas e Letícia, nos bisnetos Rafaela e Martín, 
nas noras e amigos.

Em 2014, mudou-se para Santa Maria, para buscar melhores con-
dições de tratamento contra um câncer do marido. Nos anos ante-
riores, ela havia consolidado sua carreira como microempresária, em 
Cruz Alta e São Borja.

Segundo familiares, a empreendedora, devota Nossa Senhora Apa-
recida e Santo Antônio, deixa o legado de uma vida simples, cheia de 
sorrisos, repleta de boas lembranças para a família.

– Foi uma dessas pessoas de fácil convívio, generosa, otimista, 
cheia de energia positiva e vontade de viver. Acreditava, de modo con-
tagiante, na felicidade, no amor e na família. Adorava estar rodeada 
de pessoas e sair para visitar amigos e parentes, além de conhecer 
novos lugares. Foi uma pessoa incrível – diz a filha Janete.

obituário Mostra de Cinema 
Paraguaio em Santa Maria

O Programa de Pós-Gradua-
ção em Comunicação da UFSM, 
em menção aos seus 10 anos de 
atuação, promove de 27 a 29 de 
outubro a Mostra de Cinema 
Paraguaio. No encontro, serão 
exibidas três produções: o do-
cumentário Cuchillo de Palo; o 
drama La Hamaca Paraguaya, e 
o thriller 7 Cajas. Após as proje-
ções, haverá um bate-papo mi-
nistrado pelo professor Aníbal 
Orué Pozzo, da Universidad Na-
cional del Este, do Paraguai.

Como extensão do evento, 
Pozzo também promove o curso 
Medios, Memoria y Construcci-
ón de la Nación, de hoje a quin-
ta-feira. As sessões ocorrem à 
tarde, no Auditório do CCSH 
(prédio 74C, no campus da 
UFSM) e no Otelo Cineclube, no 
Centro de Santa Maria.

A mostra é aberta a todos os 
interessados, sem necessidade 
de inscrição.

A programação
Quinta-feira, 14h30min
z Filme – Cuchillo de Palo 

(Faca de pau). Direção: Renate 
Costa. 2010

z Onde – Auditório do CCSH, 
Prédio 74C (campus da UFSM)

Sexta-feira, 15h30min
z Filme – La Hamaca Pa-

raguaya. Direção: Paz Encina. 
2010, 75 min.

z Onde – Otelo Cineclube 
(Rua Serafim Valandro, 835/21)

29/10, 15h30min
z Filme – 7 Cajas. Direção: 

Tana Schembori e Juan C. Ma-
neglia. 2012, 100 min.

Efetiva
z Assistente comercial
z Atendente de vendas
z Auxiliar de limpeza
z Consultor (a) comercial externo
z Consultor(a) de vendas

z Televendas
z Vendedor (a)

Estágio
z Engenharia Mecânica
z Computação

sindilojas

O Sindicato dos Lojistas do Comércio (Sindilojas) seleciona 
candidatos para vagas em Santa Maria. Interessados podem 
preencher o currículo disponível na sede do Sindilojas (Rua Roque 
Calage, 8, 4 andar), de segunda a sexta-feira, das 9h ao meio-dia e 
das 14h às 18h, ou no site sindilojas-sm.com.br. Mais informações 

cdl

O CDL Empregos seleciona candidatos para vagas no comércio 
de Santa Maria. Interessados devem entregar seus currículos 
na recepção da CDL (Astrogildo de Azevedo, 354), de segunda a 
sexta-feira, das 8h ao meio-dia, e das 14h às 18h, ou enviar e-mail 
(cdlemprego@cdlsm.com.br). Mais Informações pelo site: cdlsm.

z Atendente (1)
z Atendente de açougue (2)
z Auxiliar de laboratório (1)
z Auxiliar de escritório (1)
z Almoxarife (1)
z Carregador (5)
z Cobrador externo (1)
z Conferente (5)

z Corretor de imóveis (2)
z Promotor (a) de vendas (2)
z Representante comercial (1)
z Vendedor (a) (1)
z Vendedor (a) (1)
z Vendedor interno (1)
z Vendedor Externo (1)

z Comissário de embarque (1)
z Atendente de SAC (1)

z Recepcionista (1)
z Auxiliar de limpeza (1)

Vagas exclusiva para PCD

10º Prêmio Universitário 
de Publicidade da Unifra

Vão até sexta-feira as inscri-
ções para o 10º Prêmio Univer-
sitário de Publicidade e Propa-
ganda do Centro Universitário 
Franciscano. Podem se inscre-
ver estudantes de graduação de 
qualquer instituição de ensino 
superior da região Sul do país. 
Os interessados devem realizar 
um cadastro no site (unifra.br/
site/premiopp/premiopplogin/
premioppefetuarlogin/1) para 
depois carregar as produções 
nas categorias (fotografia, desig-
ner gráfico, audiovisual, audio, 
campanha e projeto de empre-
endedorismo). As inscrições só 
serão aceitas após pagamento 
da taxa de R$ 15. A premiação 
ocorre em 8 de novembro. Mais 

Workshop busca uma reflexão sobre relações 
interpessoais

O Instituto Aquarius promove amanhã, das 19h30min às 
22h30min, na Câmara de Comércio Indústria e Serviços de Santa 
Maria (Cacism), um workshop sobre equilíbrio quântico emocional. 
O encontro é ministrado pelo facilitador Adelio Ari Szlachta e bus-
ca proporcionar uma reflexão sobre relacionamentos interpessoais. 
No evento, haverá a possibilidade de um atendimento especializado. 
As inscrições podem ser feitas no local ou na página (institutoaqua-
rius.com.br). A inscrição custa R$ 270 (palestra) e R$ 546 (palestra 
+ atendimento).  A Cacism fica na Rua Venâncio Aires, 2.035. Mais 

5º Seminário da Licenciatura em Teatro na UFSM
Começa amanhã e se estende até sexta-feira, na Universidade Fe-

deral de Santa Maria (UFSM), o 5º Seminário da Licenciatura em 
Teatro, que ocorre no Centro de Artes e Letras (CAL). O encontro é 
destinado a estudantes e profissionais das artes cênicas que tenham 
interesse em compartilhar seus trabalhos e debater o desenvolvi-
mento da pedagogia artística. Essa edição traz como tema: Teatro 
e Comunidades: Relações Artístico-Pedagógicas. O evento é aberto 
e tem entrada gratuita. Entretanto, para integrar as mesas teóricas 
e receber o certificado das oficinas e comunicações, os interessados 
devem pagar uma taxa de R$ 20. Mais informações no site: site.ufsm.
br ou pelo telefone (55) 3220-8262.

Uningá seleciona pacientes para atendimentos
A Faculdade Uningá Eleva, está selecionando pacientes para aten-

dimento odontológico nas áreas: cirurgia de extração do dente Siso, 
Implantodontia, e ortodontia (aparelhos). A instituição localiza-se na 
Rua 19 de Novembro, nº 425/2. Mais informações pelo telefone (55) 
3025-7676 e no site: uningasm.com.br.

participe
Textos ou fotos para o Diário devem ser enviados ao e-mail leitor@diariosm.com.br. Envie nome, 
endereço, telefone, RG e profissão. No caso de foto, mande também o nome de quem clicou a 
imagem. A publicação é selecionada e pode ser resumida  

Inscrições abertas para seleção no Ctism e Politécnico
Estão abertas até 18 de novembro as inscrições para o processo se-

letivo dos cursos de ensino Médio e Técnicodo Colégio Politécnico e 
do Colégio Técnico Industrial de Santa Maria (Ctism). São oferecidas 
125 vagas para o Ensino Médio (35 no Politécnico e 90 no Ctism) e 
729 para os cursos técnicos (505 Colégio Politécnico e 224 no Ctism). 
As provas ocorrem em 4 de dezembro.  As inscrições podem ser feitas 
pelo site coperves.ufsm.br. A taxa é R$ 50. Mais informações em co-


