
COMUNIDADE

30 SEXTA-FEIRA, 19 DE MAIO DE 2017

LOTERIAS QUARTA-FEIRA, 17/05/2017

20 - 22 - 25 - 52 - 67

QUINA  Concurso 4.385
Dezenas Acertadores Prêmio (R$)
Cinco 2* 7.281.351,12
Quatro 168 4.907,84
Três 11.561 107,24
Dois 270.566 2,52

*AP (Macapá) e BA (Livramento de Nossa Senhora)

Os nú me ros ex traofi ciais

  1º prêmio 15.638
  2º prêmio  68.116
  3º prêmio 16.182
  4º prêmio 11.290
  5º prêmio 23.893

FEDERAL Concurso 05.180

02 - 08 - 09 - 15 - 22 - 34

MEGA-SENA  Concurso 1.931
Dezenas Acertadores Prêmio (R$)
Seis 0 *
Cinco 131 19.252,27
Quatro 8.918 404,00

*R$ 23.902.997,26 acumulados

Os nú me ros ex traofi ciais

02 - 03 - 04 - 06 - 10 - 11 - 12 - 13
15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24

LOTOFÁCIL  Concurso 1.512
Dezenas Acertadores Prêmio (R$)
15 1* 2.007.937,94
14 447 1.382,16
13 13.578 20,00
12 159.040 8,00
11 862.389 4,00

*RJ (Rio de Janeiro)

Os nú me ros ex traofi ciais

CONCURSOS

Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE)

z As inscrições para o concurso 
que vai selecionar mais de 24 
mil funcionários temporários 
estão abertas. As vagas são para 
atuar no Censo Agropecuário. A 
seleção será feita para três funções 
diferentes: duas para Ensino Médio 
(agente censitário supervisor e 
agente censitário municipal) e 
uma para Ensino Fundamental 
(recenseador). Os salários variam 
de R$ 1,6 mil (supervisor) a R$ 
1,9 mil (agente municipal). As 
inscrições devem ser feitas até o dia 
23 de maio, pelo site fgvprojetos.
fgv.br/concursos. A prova está 
prevista para o dia 16 de de julho.

Universidade Federal
de Santa Maria (UFSM)

z A Universidade Federal de 
Santa Maria (UFSM) abre dois 
editais de concurso público para 
Professores, nos campi de Santa 
Maria, Cachoeira do Sul e Frederico 
Westphalen. No edital nº 082, são 
disponibilizadas cinco vagas para 
Santa Maria, uma para Cachoeira 
do Sul e uma para Frederico 
Westphalen. A remuneração varia 
de R$ 5.697,61 a R$ 9.570,41. As 
inscrições podem ser feitas até 31 
de maio pelo site ufsm.br/concurso. 
A taxa de inscrição varia de R$ 
142 a R$ 239. Já o edital nº 081 
oferece nove vagas para Professor 
Visitante. As oportunidades são 
para o campus de Santa Maria, em 
regime de dedicação exclusiva. 
O vencimento básico é de R$ 
18.895,71. As inscrições vão até 21 
de maio pelo site ufsm.br/concurso. 
A taxa custa R$ 100.

Universidade Federal
de Santa Maria (UFSM)

z Está aberto o edital do concurso 
público para Professor Adjunto e 
Professor Auxiliar da Universidade 
Federal de Santa Maria (UFSM). A 
Instituição disponibiliza 5 vagas, 
nos campi de Santa Maria e 
Palmeira das Missões. As vagas 
são para Enfermagem/Enfermagem 
Pediátrica, Ciências da Saúde/ 
Enfermagem, Engenharia Elétrica/
Circuitos Elétricos, Magnéticos e 
Eletrônicos/Circuitos Eletrônicos, 

Engenharia Elétrica/Eletrônica 
Industrial, Sistemas e Controles 
Eletrônicos, e Saúde Coletiva. As 
inscrições podem ser feitas até 3 
de junho. As inscrições custam 
R$ 239 (para Adjunto) e R$ 88 
(para Auxiliar). A remuneração dos 
cargos varia de R$ 3.527,89 a R$ 
9.570,41, com carga horária de 40 
horas ou dedicação exclusiva. Mais 
informações estão disponíveis no 
site ufsm.br, no edital nº 092/2017, 
em “Editais”.

Conselho Regional de
Medicina do Estado do

Rio Grande do Sul
z O Conselho Regional de Medicina 
do Estado do Rio Grande do 
Sul (Cremers) está com edital 
aberto para cargos imediatos e 
cadastro reserva. As vagas são 
para Porto Alegre, Camaquã, 
Carazinho, Caxias do Sul, Palmeira 
das Missões, Rio Grande, Santa 
Cruz do Sul, Santa Maria, São 
Borja, São Gabriel, Três Passos 
e Uruguaiana, nos cargos de 
Advogado Especialista, Analista 
Contábil Especialista, Assistente 
Pleno, Técnico em Informática 
Pleno e Assistente Básico. Os 
salários variam de R$ 1.656,06 a 
R$ 6.850,35, e as inscrições podem 
ser feitas pelo site fundatec.org.
br até o dia 1º de junho. As taxas 
de inscrição custam R$ 120 (nível 
superior completo – Advogado), 
R$ 100 (nível superior – Analista 
Contábil), R$ 70 (nível técnico) ou 
R$ 60 (nível médio completo).

Comando da Escola
Preparatória de Cadetes

do Exército (EsPCEx)
z As inscrições para o concurso de 
admissão à EsPECEx estão abertas 
até 20 de junho. Entre os requisitos, 
estão ter Ensino Médio completo, 
possuir idade de, no mínimo, 17 
anos e, no máximo, 22 anos até 31 
de dezembro do ano da matrícula, 
e ter, no mínimo, 1m60cm de altura, 
se do sexo masculino, ou no mínimo 
1m55cm se do sexo feminino. As 
inscrições podem ser feitas pelo site 
espcex.eb.mil.br, e a taxa custa R$ 
90. Mais informações no edital nº 
01, disponível no mesmo endereço 
eletrônico.

Estão abertas as inscrições para concursos públicos para todos 
os níveis de ensino. Os salários vão de R$ 1.600 a R$ 18.895,71. 

Abaixo, as informações e a data de encerramento das inscrições:

UFSM abre inscrições para ingresso e 
reingresso em cursos de graduação

As inscrições para a seleção por ingresso e reingresso da Univer-
sidade Federal de Santa Maria (UFSM) estão abertas. Os cursos dis-
poníveis são presenciais, para ingresso no 2º semestre de 2017, nos 
campi de Santa Maria, Frederico Westphalen, Palmeira das Missões e 
Cachoeira do Sul. Os interessados devem se inscrever até 26 de maio 
pelo site ufsm.br. A taxa de inscrição custa R$ 37.

EMPREGOS

SINE

A Fundação Gaúcha do Trabalho e 
Ação Social (Sine) funciona das 8h às 
17h, na Rua Silva Jardim, 1.994. As 
vagas abaixo estão disponíveis para 
hoje. Outras informações pelo telefone 
(55) 3222-9005.

z Confeiteiro
z Cozinheiro Geral
z Esteticista de Animais – PET
z Motoristas Caminhão Betoneira
z Padeiro
z Soldador
z Técnico em Climatização
z Técnico em Manutenção
z Vendedor Interno
z Vendedor por Catálagos
z Vendedor Pracista
z Vendedor Técnico Metalurgia

Vagas para pessoas com
 deficiência (PcD)

z Auxiliar Administrativo
z Auxiliar de Loja
z Auxiliar de Linha de Produção
z Gari
z Monitor Infantil
z Servente de Obras

CDL 

A CDL Empregos seleciona candidatos 
para vagas no comércio. Interessados 
devem entregar seus currículos na 
recepção da entidade (Rua Astrogildo 
de Azevedo, 354), de segunda a sexta, 

das 8h ao meio-dia, e das 14h às 18h, 
ou pelo e-mail cdlemprego@cdlsm.com.
br. As vagas abaixo estão disponíveis 
para o mês de maio. Mais informações 
pelo telefone (55) 3220- 6633.
 
z Representante comercial (2 vagas)
z Venda externa
z Venda interna e externa
z Vendedor lojista

Vagas para pessoas com 
deficiência (PcD)

z Almoxarifado
z Auxiliar de arquivo
z Limpeza
z Área administrativa

*O quadro de vagas está sujeito a 
alterações diárias

CIEE

O Centro de Integração Empresa Escola 
do Rio Grande do Sul (CIEE-RS) é 
uma associação civil, que promove a 
capacitação e a inserção dos jovens 
ao mercado de trabalho. A agência 
está localizada na Rua Venâncio Aires, 
2035, sala 504, e funciona das 8h às 
11h30min e das 13h30min às 17h30. 
Mais informações pelo telefone (55) 
3222-5833. As vagas de estágio abaixo 
são destinadas a estudantes e estão 
disponíveis para a semana.

z Administração (7 vagas)

z Arquitetura (1 vaga)
z Ciências Contábeis (2 vagas)
z Ciências da Computação (1 vaga)
z Economia (2 vagas)
z Educação Especial (4 vagas)
z Educação Física (3 vagas)
z Engenharia Elétrica (1 vaga)
z Ensino Médio (8 vagas)
z Letras (1 vaga)
z Magistério (2 vagas)
z Matemática (1 vaga)
z Pedagogia (6 vagas)
z Psicologia (1 vaga)
z Sistemas de Informação (1 vaga)
z Técnico em Administração (11 vagas)
z Técnico em Administração (4 vagas)
z Técnico em Contabilidade (1 vaga)
z Técnico em Eletrotécnica (1 vaga)
z Técnico em Eletrônica (1 vaga)
z Técnico em Enfermagem (2 vagas)
z Técnico em Informática (1 vaga)
z Técnico em Secretariado (4 vagas)

Grupo Meta

O grupo Meta está presente no Brasil 
com 26 anos de experiência no 
mercado de Tecnologia de Informação. 
A unidade está localizada no Recanto 
Maestro. Para saber mais informações 
ou candidatar-se para as oportunidades 
abertas, envie e-mail para micheli.
camillo@meta.com.br.

z Analista de Teste
z Coordenador de Fábrica de Software
z Desenvolvedor Jave
z Desenvolvedor PHP

Curso de preparação à 
aposentadoria voltado 
a servidores da UFSM

O curso de Preparação para a Aposentadoria 
está com inscrições abertas. As atividades serão 
realizadas de 24 de maio a 12 de julho, às quar-
tas-feiras, das 9h às 11h30min, no auditório da 
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progep), no 
prédio 48, no campus da UFSM. A carga horária 
é de 20 horas. O curso é destinado para todos os 
servidores da UFSM (docentes e técnico-admi-
nistrativos). As inscrições podem ser feitas no 

z O Diário de Santa Maria quer estar cada vez mais presente em 
todos os momentos da sua vida. Para isso, o jornal amplia seus 
serviços de homenagens no Nasceu e no Obituário. O Nasceu conta 
como foi a chegada dos pequeninos, fala sobre a expectativa 
da família e os sonhos do casal em relação ao bebê que acabou 
de nascer. O Obituário destaca a trajetória de um familiar ou 
amigo querido que morreu, passando por seus legados, gostos, 
características e da saudade que deixou em seus entes queridos. 
Para prestar as homenagens nessas seções, que são gratuitas, os 
leitores devem acessar os formulários disponíveis no site do jornal, 
nas seções Nasceu e Obituário, ou enviar as informações para o 
e-mail do leitor (leitor@diariosm.com.br). Mais informações 
podem ser obtidas pelo telefone (55) 3220-1861. Participe!

PARTICIPE!


