
COMUNIDADE

Seminário discutirá repressão política 
nas universidades durante a ditadura

Inscrições para ingresso e reingresso em cursos da UFSM

Lar Vila Itagiba promoverá almoço no dia 11 de junho

Seminário de Agroecologia e Biodiversidade na UFSM

Curso de Odontologia da Federal selecionará pacientes

O seminário Repressão política nas universidades durante a 
ditadura: Memória e Verdade ocorrerá nos dias 24 e 25 de maio, 
no auditório da antiga Reitoria da UFSM (Rua Floriano Peixoto, 
1.184). A programação começa no dia 24, às 9h, quando a pesqui-
sadora Vivien Ishaq, do Arquivo Nacional, debaterá o tema “Os 
arquivos da repressão política no Arquivo Nacional e linhas de 
pesquisa – 1964-1985”. A partir das 14h, Angélica Lovatto abor-
dará o tema “O trabalho da Rede Nacional de Comissões da Ver-
dade Universitárias: memória, verdade, justiça e reparação”. Já no 
dia 25, às 14h, será exibido o filme Em teu Nome, de Paulo Nasci-
mento. As atividades são promovidas pela Comissão Paulo Lauda 
de Memória e Verdade da UFSM e tem apoio da Pró-Reitoria de 
Extensão (PRE), da Assufsm, da Sedufsm, do DCE e da OAB Sub-
seção Santa Maria. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas 
pelo e-mail inscricoesc.verdadeufsm@yahoo.com.br. Haverá cer-
tificado de participação.

As inscrições para a seleção por ingresso e reingresso na Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM) estão abertas. Os cursos disponíveis 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 pelo site ufsm.br até o dia 26 de maio. O valor da taxa de 
inscrição é R$ 37.

O Almoço Beneficente do Lar Vila Itagiba será realizado no dia 11 de junho, às 12h, no Restauran-
te da Estância do Minuano. O cardápio será pastel, arroz branco, alcatra ao molho madeira, lombo 
suíno ao molho de laranja, frango xadrez, lasanha de frango, salpicão, legumes, mix de saladas ver-
des, ambrosia, mousse de maracujá e pudim. O valor é de R$ 60 por pessoa. Os convites podem ser 
adquiridos no Lar Vila Itagiba (Rua Passo Weber, 718, Bairro Chácara das Flores). Mais informações 
podem ser obtidas pelo telefone (55) 3225-5053.

As inscrições para o 1º Seminário Práticas Sustentáveis Agroecologia e Biodiversidade estão 
abertas até o dia 26 de maio. As palestras serão realizadas na próxima segunda-feira, 29 de maio, das 
7h30min às 18h50min, no Auditório do Centro de Ciências Rurais (prédio 42, campus da UFSM). 
A entrada é gratuita. O formulário para inscrição e a programação completa estão disponíveis na 
fanpage do Facebook NEPRADE – UFSM.

A disciplina de Clínica Integrada Infantil do curso de Odontologia da Universidade Federal de 
Santa Maria (UFSM) fará triagem de novos pacientes, com idades entre 5 e 12 anos, para tratamento 
de aparelhos ortodônticos preventivos nos próximos dias 24, 29 e 31 de maio. Os interessados de-
vem comparecer ao prédio da antiga Reitoria (Rua Floriano Peixoto, 1.184, 2º andar), das 10h às 12h 
e das 13h30min às 15h, para avaliação e solicitação de exames complementares.
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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 e exigem 
experiência comprovada. Outras 
informações pelo telefone (55) 
3222-9005.

z Borracheiro
z Confeiteiro
z Esteticista de Animais – PET
z Motorista Caminhão Basculante 
Traçado
z Motorista Caminhão – Betoneira
z Padeiro
z Promotor de Vendas
z Rasteleiro
z Serralheiro
z Soldador
z Supervisor de Vendas Comercial
z Técnico em Climatização
z Técnico em Edificações
z Técnico em Manutenção
z Vendedor por Catálogos
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

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 e 
estão sujeitas a alterações diárias. 
Mais informações pelo telefone 
(55) 3220- 6633.

z Instalador de rede de internet
z Representante comercial (2 
vagas)
z Venda externa
z Venda interna e externa
z Vendedor lojista

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 (5 vagas)
z Arquitetura (1 vaga)
z Ciências Contábeis (1 vaga)
z Ciências da Computação (1 
vaga)
z Economia (1 vaga)
z Educação Especial (3 vagas)
z Educação Física (2 vagas)
z Engenharia Elétrica (1 vaga)
z Ensino Médio (10 vagas)
z Magistério (3 vagas)
z Matemática (1 vaga)
z Pedagogia (5 vagas)
z Psicologia (1 vaga)
z Publicidade e Propaganda (1 
vaga)
z Sistemas de Informação (1 vaga)
z Técnico em Administração (7 
vagas)
z Técnico em Contabilidade (1 
vaga)
z Técnico em Eletrotécnica (1 
vaga)
z Técnico em Eletrônica (1 vaga)
z Técnico em Enfermagem (1 
vaga)
z Técnico em Informática (1 vaga)
z Técnico em Secretariado (2 
vagas)
z Técnico em Segurança do 
Trabalho (1 vaga)

COMO FAZER PASSAPORTE EM SANTA MARIA?

Verificar a documentação
 necessária:

z Carteira de identidade (RG)
z Certidão de casamento
z Título de eleitor e comprovantes 
de votação dos últimos dois turnos 
(se não houver, é necessário 
apresentar uma declaração da 
Justiça Eleitoral de que está quite 
com as obrigações eleitorais ou 
uma justificativa eleitoral)
z Documento que comprove 
quitação com o serviço militar 
obrigatório (sexo masculino)
z Certificado de Naturalização
z Comprovante de pagamento 
da taxa (por meio do Guia de 
Recolhimento da União)
z Passaporte anterior (se houver)

Solicitar o passaporte 
no site pf.gov.br.

z Na página, clicar em “Requerer 
Passaporte”. Logo após leitura das 
informações, clicar em “Emissão 
de Passaporte” e preencher o 
formulário disponível

Impressão do protocolo 
e da GRU

z Após preencher o formulário, o 
sistema irá gerar um documento 
de protocolo e GRU (guia para 
o pagamento da taxa). A GRU 
deve ser paga dentro do prazo de 
vencimento

Comparecer ao posto da DPF
z O agendamento prévio deve 

ser feito no site pf.gov.br, no link 
Passaporte. No dia agendado, 
deve-se comparecer à Delegacia 
de Polícia Federal (Rua Vale 
Machado, 1.361), portando a 
documentação original, GRU 
paga e protocolo de solicitação. 
As coletas de fotografia, digitais 
e assinatura serão realizadas nas 
dependências da DPF, por meios 
eletrônicos

Prazo de entrega
z O passaporte será entregue 
pessoalmente ao titular, no 
máximo, em seis dias úteis

Fonte: Departamento Da  
polícia FeDeral

Planejar com antecedência é o segredo para uma boa viagem. Para isso, é preciso ter em mãos o 
Passaporte Brasileiro. O documento é emitido pelo Departamento de Polícia Federal. A taxa de confecção 

do passaporte é de R$ 257,25. Confira o passo a passo para a emissão do documento.  
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (55) 3218-9000

TELEFONES ÚTEIS

Bombeiros – 193

Samu – 192

Polícia Civil – 197

Brigada Militar – 190 

Polícia Federal – 194

Defesa Civil – 199

Polícia Rodoviária  

Federal – 191


