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Chuva em Santa Maria
Novas áreas de instabilidade avançam e provocam 
pancadas de chuva em grande parte do Rio Grande do 
Sul, sendo mais intensa no oeste. Já no leste o tempo fica 
mais nublado. As temperaturas seguem mais amenas pela 
manhã e não variam muito no decorrer do dia. Em Santa 
Maria, as pancadas de chuva ocorrem a partir da tarde e as 
temperaturas não sobem muito ao longo do dia. 

QUINTA-FEIRA, 10 DE AGOSTO 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

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) abre inscrições 
para o curso de Mapas Conceituais na Produção de Material Didá-
tico. As inscrições podem ser feitas até segunda-feira, 14 de agosto, 
pelo site ufsm.br. O curso é destinado a professores e alunos de pós-
-graduação da instituição. Mais informações pelo e-mail equipeca-

Curso de Mapas Conceituais na Produção de 
Material Didático com inscrições abertas

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 
e exigem experiência comprovada. 
Outras informações pelo telefone (55) 
3222-9005.
z Assistente Administrativo 
z Auxiliar de Corte de Tecido 
z Auxiliar de Linha de Produção 
z Chapeador 
z Confeiteiro 
z Consultor de Vendas 
z Costureira em Geral 
z Encarregada de Linha de 
Produção 
z Instalador de Alarme 
z Montador de Móveis 
z Motorista de Caminhão 

z Operador de Caixa 
z Operador de Retroescavadeira 
z Padeiro 
z Recreacionista Auxiliar 
z Supervisor Comercial 
z Supervisora de Equipe de 
Limpeza 
z Técnico em Projeção e Som 
z Técnico em Segurança do 
Trabalho 
z Vendedor Interno 

Vagas para pessoas com
deficiência (PcD)

z Assistente de Vendas 
z Auxiliar de Linha de Produção

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 
e estão sujeitas a alterações. Mais 
informações sobre pré-requisitos 
podem ser consultadas pelo telefone 
(55) 3220-6633.  
z Ajudante de Sucata (2 vagas)
z Consultor de Vendas (2 vagas)
z Controlador de Vendas
z Departamento Contábil e Fiscal
z Operador de Caixa
z Representante Comercial (2 
vagas)
z Projetista
z Vendedor Interno 
 

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. As vagas de 
estágio abaixo são destinadas a 
estudantes e estão disponíveis para 
a semana. Mais informações pelo 
telefone (55) 3222-5833.
z Administração (10 vagas)
z Arquitetura
z Ciências Contábeis (2 vagas)
z Ciências da Computação
z Design
z Direito

z Educação Especial
z Educação Física (2 vagas)
z Enfermagem
z Engenharia da Produção
z Ensino Médio (7 vagas)
z Jornalismo
z Letras
z Magistério
z Matemática
z Pedagogia (9 vagas)
z Psicologia
z Publicidade e Propaganda (2 
vagas)
z Técnico em Administração (5 
vagas)
z Técnico em Contabilidade (2 
vagas)
z Técnico em Eletrotécnica
z Técnico em Secretariado (3 
vagas)

UFSM abre seleção com 3 vagas
para professor substituto

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) está com inscri-
ções abertas para processo seletivo de professor substituto. São dispo-
nibilizadas 3 vagas nas áreas de Odontopediatria, Música/percussão 
e Ciências Sociais aplicadas/Administração/Ciências contábeis/Tu-
rismo. As inscrições podem ser feitas até amanhã, de forma presen-
cial, no departamento de origem da vaga, das 8h30min às 11h30min 
e das 13h30min às 16h30min. A taxa varia de R$ 55 a R$ 143. Os 
vencimentos básicos do cargo vão de R$ 2.236,30 a R$ 5.742,14, em 
regime de trabalho de 20 a 40 horas semanais. O processo seletivo 
será feito por meio de prova de títulos, prova didática e prova prática. 

Charles Guerra, 19/07/2017


