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Pancadas de chuva em Santa Maria
Um sistema frontal atua sobre o Sul e provoca pancadas 
de chuva em boa parte do Rio Grande do Sul. Podem 
ocorrer temporais, principalmente na metade sul, e não 
se descartam transtornos. Somente no norte gaúcho, 
o tempo fica firme. Em Santa Maria, ocorrem pancadas 
de chuva a partir da tarde. As temperaturas não variam 
muito ao longo do dia, e a sensação fica amena.  

QUINTA-FEIRA, 29 DE JUNHO DE 2017

Assinatura COMBO (IMPRESSO + ONLINE)
MENSAL  R$ 59,40  sendo R$ 38,40 nos três primeiros meses 
SEMESTRAL  R$ 354,60  sendo 5% à vista
ANUAL  R$ 709,20  sendo 10% à vista

Assinatura ONLINE
MENSAL  R$ 14,90   sendo R$ 5,90 nos primeiros três meses

ANUAL  R$ 178,80   sendo 10% à vista

Assinatura COMBO + CLUBE DO ASSINANTE
MENSAL  R$ 63,40   sendo R$ 41,20 nos três primeiros meses 
SEMESTRAL  R$ 380,40   sendo 5% à vista
ANUAL  R$ 760,80   sendo 10% à vista

Assine o Diário
(55) 3220-1717

ou (55) 3220-1885
Assinatura ONLINE + CLUBE DO ASSINANTE
MENSAL   R$ 18,90   sendo R$ 9,90 nos primeiros três meses

ANUAL  R$ 226,80   sendo 10% à vista

EMPREGOS

Quem está à procura de trabalho precisa ficar atento às 
oportunidades de emprego em Santa Maria. Para isso, o Diário 

traz as vagas disponíveis nas agências da cidade. Confira:

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 
e exigem experiência comprovada. 
Outras informações pelo telefone 
(55) 3222-9005.

z Assistente de Visual Merchandiser 
z Auxiliar de Corte 
z Auxiliar de Limpeza e Copa 
z Borracheiro 
z Chapista de Lanchonete 
z Consultor de Vendas 
z Consultor Vendas Externo 
Telefonia 
z Engenheiro Civil ou Produção 
z Instalador Automotivo 
z Montador de Móveis de Madeira 
z Motorista de Caminhão Carreta 
z Operador de Negócios 
z Serralheiro 
z Técnico de Edificações

Vagas para pessoas com
 deficiência (PcD)

z Auxiliar Administrativo 
z Auxiliar de Loja 
z Auxiliar de Linha de Produção 
z Oficial de Serviços Gerais 
z Recepcionista em Geral 

CDL 
A CDL Empregos seleciona can-
didatos 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 disponí-

veis para o mês e estão sujeitas a 
alterações. Mais informações sobre 
pré-requisitos podem ser consulta-
das pelo telefone (55) 3220- 6633.  

z Analista de Crédito
z Consultor de Vendas
z Empregada Doméstica
z Instalador de rede de internet (2 
vagas)
z Representante Comercial (2 vagas)
z Venda Externa
z Venda interna e externa

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

z Administração (6 vagas)
z Ciências Contábeis (2 vagas)
z Ciências da Computação (2 
vagas)
z Economia (1 vaga)
z Educação Especial (5 vagas)
z Educação Física (2 vagas)
z Ensino Médio (4 vagas)
z Farmácia (1 vaga)
z Magistério (3 vagas)
z Matemática (1 vaga)
z Pedagogia (6 vagas)
z Técnico em Administração (4 
vagas)
z Técnico em Informática (2 vagas)
z Técnico em Secretariado (5 vagas)

Palestras amanhã sobre mercado 
de saneamento e meio ambiente

Alunos de pós-graduação da UFSM podem se inscrever 
para processo seletivo de moradia estudantil até hoje

A Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental 
(Abes) e Jovens Profissionais do Saneamento (JPS) promovem pa-
lestras amanhã, dia 30 de junho, na Universidade Federal de Santa 
Maria (UFSM) e no Centro Universitário Franciscano (Unifra). A 
temática será “Dúvidas sobre o mercado de saneamento e meio am-
biente”. A mesa redonda será composta por Alexandre Silva Prestes 
Souza, coordenador especial da Corsan, e Luiz Antonio de Brito Ber-
nazzo, gerente de unidade da São Gabriel Saneamento. A entrada é 
gratuita. Mais informações pelo e-mail jps-rs.org.

Hoje é o último dia de inscrições para o 
processo seletivo da moradia estudantil na 
Casa do Estudante Universitário 3 da Univer-
sidade Federal de Santa Maria (UFSM). São 
ofertadas oito vagas e três para suplentes, para 
alunos de pós-graduação do campus de Santa 
Maria. Para participar da seleção, é necessário 
que o aluno possua Benefício Socioeconômi-
co e tenha matrícula e frequência regular em 
cursos presenciais de especialização, metrado 
ou doutorado. As inscrições podem ser feitas 
das 8h às 20h, na secretaria da Pró-Reitoria 
de Assuntos Estudantis (Prae). A lista com o 
resultado está prevista para 7 de julho. Mais 
informações pelo telefone (55) 3220-8311.

MAIARA BERSCH, BD, 19/07/2016

z Amanhã, dia 30, às 9h, no 
Anfiteatro C (anexo ao prédio 18), 
no campus da UFSM

z Amanhã, dia 30, às 15h, 
no Salão de Convenções, no 
conjunto 3 da Unifra


