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Faz calor na Região Central
A terça-feira será com chuva em parte do Rio Grande 
do Sul. Uma frente fria passa afastada pelo oceano 
e organiza nuvens e chuvas em forma de pancadas, 
especialmente na metade sul do Estado. Ventos sopram 
mais fortes nessa área. Já na metade norte e na região de 
Santa Maria, o destaque é a sensação de calor ao longo do 
dia por causa de ventos que sopram do quadrante norte. 

TERÇA-FEIRA, 11 DE JULHO 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

QUERO UM DONO

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 Almoxarife 
z Assistente Administrativo
z Assistente de Vendas Motosserras 
z Assistente de Vendas Floricultura 
z Atendente de Lojas 
z Auxiliar Administrativo 
z Auxiliar de Limpeza 
z Borracheiro
z Chapista de Lanchonete 
z Consultor Vendas Externo Telefonia 
z Cozinheiro Geral 
z Instalador Automotivo 
z Instalador de Máquinas de Cartão 
de Crédito 
z Montador de Móveis de Madeira 
z Oficial de Serviços Gerais 
z Operador de Escavadeira Hidráulica 
z Operador de Rolo Chapa 
z Técnico de Edificações 
z Vendedor de Seguros 

Vagas para pessoas com 
deficiência (PcD)

z Auxiliar Administrativo 
z Auxiliar de Depósito 
z Auxiliar de Loja 
z Auxiliar de Linha de Produção 
z Oficial de Serviços Gerais 

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 Auxiliar de Laboratório
z Consultor de Vendas
z Departamento Contábil e Fiscal
z Empregada Doméstica
z Instalador de Acessórios
z Instalador de Rede de Internet (2 
vagas)
z Representante Comercial (2 vagas)
z Venda Externa
z Venda Interna e Externa

Vagas para pessoas com 
deficiência (PcD)

z Auxiliar de Depósito
z Recepcionista e Frentista (5 vagas)

CIEE
O Centro de Integração Empresa Es-
cola 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. As vagas de estágio abaixo 
são destinadas a estudantes e estão 
disponíveis para a semana. Mais infor-
mações pelo telefone (55) 3222-5833.
z Administração (6 vagas)
z Arquitetura (1 vaga)
z Ciências Contábeis (1 vaga)
z Ciências da Computação (2 vagas)
z Educação Especial (3 vagas)
z Educação Física (3 vagas)
z Engenharia da Produção (1 vaga)
z Ensino Médio (7 vagas)
z Letras (2 vagas)
z Magistério (2 vagas)
z Matemática (1 vaga)
z Pedagogia (5 vagas)
z Psicologia (3 vagas)
z Técnico em Administração (4 vagas)
z Técnico em Informática (2 vagas)
z Técnico em Secretariado (1 vaga)

Após a sua antiga tu-
tora ter ido para o Lar 
das Vovozinhas, o ca-
chorrinho da foto está 
em busca de um novo 
lar. Ele tem 3 anos de 
idade, está castrado e 
desverminado e é de 
porte pequeno. É muito 
amigo e adora brincar. 
Mais informações po-
dem ser obtidas com Va-
léria pelo telefone (55) 
98428-2970.

Coyote Original Food promoverá um 
workshop de doces e café na quinta-feira

Seleção para curso de Pedagogia a distância 

Um workshop de doces e cafés será realizado nesta quinta-feira, 13 
de julho, às 20h, no Patronato Agroshopping (Av. Walter Jobim, 1.165). 
A iniciativa é promovida pelo Coyote Original Food e Água na Boca 
Tortas Gourmet. O curso será ministrado por Alessandra Algarve. 
Também haverá jantar preparado pelo goumert Vadson Schafer. O in-
vestimento é de R$ 125 (primeiro lote) e R$ 150 (segundo loete). Mais 
informações pelo telefone (55) 99669-6458.

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), em parceria com a 
Universidade Aberta do Brasil (UAB), promove o vestibular para o cur-
so de Pedagogia Licenciatura, na modalidade a distância. As inscrições 
podem ser feitas até 14 de julho pelo site coperves.ufsm.br. O valor da 
taxa é R$ 75. A prova será aplicada no dia 23 de julho, às 9h, em local a 
ser divulgado. Mais informações pelo telefone (55) 3220-8170.

Excursão para a Oktoberfest
Há lugares disponíveis na excursão para 

a Oktoberfest 2017, em Santa Cruz do Sul. O 
transporte será realizado nos dias 6, 7, 11, 13 
e 14 de outubro, com saída às 19h e retorno 
após o término dos 
shows. Os valores 
são R$ 60 (uma via-
gem), R$ 110 (duas 
viagens), R$ 160 
(três viagens), R$ 
210 (quatro viagens) 
e R$ 250 (cinco via-
gens). No dia 14 de outubro, haverá um dia 
no parque, com saída às 7h30min e retorno 
às 17h. O ônibus terá bebidas liberadas, como 
água, cerveja, vodka e energético. Mais infor-
mações com Eduardo Severo pelo telefone 
(51) 99582-1049.


