
COMUNIDADE

38 SEXTA-FEIRA, 25 DE AGOSTO DE 2017

CONCURSOS

Estão abertas as inscrições para concursos públicos para todos os níveis de 
ensino. Os salários chegam a R$ 10.461,90. Confira, abaixo, as informações 

sobre as vagas e as datas de encerramento das inscrições.

z Conselho Regional de Farmácia 
do Rio Grande do Sul – O Conselho 
Regional de Farmácia do Rio Grande 
do Sul, em Porto Alegre, está com 
inscrições abertas para concurso 
público. São disponibilizadas 795 vagas 
para cadastro reserva e 11 vagas para 
contratação efetiva. Os cargos são 
para auxiliar de limpeza e copeira, 
agente administrativo, agente contábil, 
agente de manutenção, agente de 
teleatendimento, técnico em informática, 
advogado, assistente de recursos 
humanos, bibliotecário, contador, 
farmacêutico, jornalista e programador.  
As vagas são para Porto Alegre, Caxias 
do Sul, Lajeado, Passo Fundo, Pelotas, 
Santa Maria, Santo Ângelo, Uruguaiana, 
Ijuí e Osório. Os vencimentos básicos 
variam de R$ 1.278,42 e R$ 5.221,55, em 
regime de 30 ou 40 horas semanais. As 
inscrições seguem até 5 de setembro, 
pelo site quadrix.org.br. A taxa é de 
R$ 40 (nível fundamental), R$ 58 (nível 
médio) e R$ 75 (nível superior). A prova 
será realizada no dia 8 de outubro.

z Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Rio Grande 
do Sul  – O IFRS abre inscrições para 
processo seletivo com cinco cargos 
de professor substituto temporário 
para o campus de Sertão. As vagas 
são para áreas de segurança da 
informação, programação, informática 
básica, direito e legislação aplicados 
ao agronegócio; direito ambiental; 
legislação profissional, metodologia 
de ensino da educação profissional, 
currículo da educação básica, 
Educação de Jovens e Adultos (EJA) 
estágios, disciplinas na área da 
educação, melhoramento de plantas, 
biologia molecular, microbiologia 
e biologia e produção de não 
ruminantes. As inscrições seguem até 
25 de agosto, pelo sertao.ifrs.edu.br.

z Marinha do Brasil – O concurso 
público de admissão ao curso de 
formação para ingresso no Corpo 
Auxiliar de Praças da Marinha está 
com inscrições abertas. São ofertadas 
vagas para as áreas de contabilidade, 
desenho de arquitetura, estatística, 
eletrônica, enfermagem, estruturas 
navais, gráfica, geodésia e cartografia, 
marcenaria, metalurgia, meteorologia, 
motores, processamento de dados 
e química. As inscrições seguem 
até 31 de agosto, nos endereços 
eletrônicos ensino.mar.mil.br ou 
ingressonamarinha.mar.mil.br.

z Prefeitura de Alto Feliz – As 
inscrições para o concurso público da 
prefeitura de Alto Feliz seguem até 4 
de setembro pelo site unars.com.br. 
Os cargos disponíveis são de agente 
administrativo, monitor da educação 
básica, médico clínico geral, médico 
ginecologista, médico pediatra, 
motorista categoria D, operador do 
sistema de abastecimento de água, 
pedreiro, recepcionista e agente 
comunitário de saúde.Os vencimentos 
vão de R$ 1.164,72 a R$ 5.305,58, 
em carga horária de 10 a 40 horas 
semanais. A taxa de inscrição varia de 
R$ 33,08 a R$ 101,40. As provas serão 
realizadas em 30 de setembro.

z Prefeitura de Alpestre – O concurso 
público da prefeitura de Alpestre oferta 

vagas nos cargos de operário, operador 
de máquinas, borracheiro, motorista, 
pedreiro, auxiliar de saúde bucal, 
técnico de enfermagem, educador 
físico, enfermeiro, engenheiro civil, 
fonoaudiólogo, médico, professor (artes, 
educação infantil, matemática, séries 
iniciais, português), psicopedagogo, 
agente comunitário de saúde, agente 
de combate às endemias e agente 
visitador. As remunerações básicas 
variam de R$ 919,40 a R$ 8.044,74, em 
20 a 44 horas semanais. As inscrições 
podem ser feitas pelo site da fundação 
La Salle fundacaolasalle.org.br/
concursos até 4 de setembro. A prova 
objetiva ocorrerá no dia 8 de outubro.

z Prefeitura de Santa Vitória do 
Palmar – As inscrições para o 
processo seletivo da prefeitura de 
Santa Vitória do Palmar vão até 12 de 
setembro, pelo site fundatec.org.br. São 
disponibilizadas 30 vagas para agente 
comunitário de saúde, em regime 
de trabalho de 40 horas semanais. A 
remuneração é de R$ 1.014,00. A taxa 
de inscrição é R$ 40. A prova objetiva 
será em 15 de outubro.

z Tribunal Superior do Trabalho 
– O Tribunal Superior do Trabalho 
oferece vagas para cargos de níveis 
médio, técnico e superior. Há vagas 
de analista judiciário e de técnico 
judiciário em diferentes áreas. As 
remunerações variam de R$ 6.376,41 a 
R$ 10.461,90. Os interessados podem 
se inscrever até 22 de setembro, pelo 
concursosfcc.com.br. A taxa é de R$ 
120 (áreas dos cargos de analista 
judiciário) e R$ 80 (áreas dos cargos 
de técnico judiciário).

z Universidade Federal de Santa 
Maria – A Universidade Federal de 
Santa Maria (UFSM) abre processo 
seletivo com seis vagas para o cargo de 
professor adjunto do campus de Santa 
Maria. As inscrições podem ser feitas 
até 12 de setembro, pelo ufsm.br. As 
vagas são para as áreas de morfologia/
anatomia humana, artes/artes plásticas, 
artes/fundamentos e crítica das artes, 
letras/línguas estrangeiras modernas 
(francês), letras/línguas estrangeiras 
modernas (espanhol) e administração/
mercadologia.  O vencimento básico é 
R$ 9.585,67, em dedicação exclusiva. O 
valor da taxa de inscrição é R$ 239. O 
processo de seleção será feito por meio 
de provas escrita e didática, defesa de 
produção intelectual, títulos e prática.

z Universidade Federal de Santa 
Maria – A Universidade Federal de 
Santa Maria (UFSM) abre inscrições 
para processo seletivo com duas vagas 
de professor substituto de magistério 
superior, nos campus de Palmeira das 
Missões e Santa Maria. As inscrições 
seguem até hoje, de forma presencial, 
no departamento didático de origem 
da vaga, das 8h30min às 11h30min 
e das 13h30min às 16h30min. A taxa 
de inscrição é R$ 106 (mestrado) e R$ 
143 (doutorado). As vagas são para 
as áreas de biologia vegetal e línguas 
estrangeiras modernas. A remuneração 
é de R$ 4.241,05 para mestres e R$ 
5.742,14 para doutores, em regime de 
trabalho de 40 semanais. O processo 
seletivo será feito através de prova de 
títulos, didática e prática.

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 Atendente de Bazar
z Auxiliar Administrativo (2 vagas)
z Auxiliar de Gestão de Numerário
z Carpinteiro de Obras
z Controlador de Pragas
z Costureira em Geral
z Cozinheiro Geral
z Estofador de Móveis
z Montador de Móveis de Madeira
z Motorista Carreteiro
z Operador de Empilhadeira
z Saladeiro
z Supervisor Operativo
z Vendedor Interno

Vagas para pessoas com
 deficiência (PcD)

z Assistente de Vendas
z Auxiliar de Cinema
z Auxiliar de Estoque
z Auxiliar de Linha de Produção
z Auxiliar de Pessoal
z Operador de Vendas
z Promotor de Vendas
z Repositor de Mercadorias

CDL 
A CDL Empregos seleciona can-
didatos para vagas no comércio. 
Interessados devem entregar 
seus currículos na recepção da 
entidade (Rua Astrogildo de Aze-
vedo, 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 tele-
fone (55) 3220- 6633.
z Atendente de Vendas (2 vagas)
z Consultor de Vendas (2 vagas)
z Costureira
z Montador de Móveis (5 vagas)
z Técnico de Informática
z Representante Comercial (2 vagas)
z Subgerente
z Projetista
z Vendedor interno
z Vendedor (2 vagas)

Vagas para pessoas com
deficiência (PcD)

z Frentista

CIEE
O Centro de Integração Empre-
sa Escola do Rio Grande do Sul 
(CIEE-RS) é uma associação civil, 
que promove a capacitação e a 

inserção dos jovens ao merca-
do 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 abai-
xo 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)

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, abaixo:

LOTERIAS QUARTA-FEIRA, 23/08/2017

04 - 11 - 23 - 33 - 50

QUINA  Concurso 4.463
Dezenas Acertadores Prêmio (R$)
Cinco 0 *
Quatro 78 4.333,87
Três 5.739 88,57
Dois 13.4225 2,08

*R$ 622.708,99 acumulados

Os nú me ros ex traofi ciais

  1º prêmio 36.100
  2º prêmio  63.792
  3º prêmio 43.336
  4º prêmio 26.604
  5º prêmio 23.526

FEDERAL Concurso 05208

17 - 25 - 26 - 30 - 32 - 50

MEGA-SENA  Concurso 1.961
Dezenas Acertadores Prêmio (R$)
Seis 0 *
Cinco 55 52.327,94
Quatro 4.505 912,64

*R$ 31.500.395,41 acumulados

Os nú me ros ex traofi ciais

01 - 03 - 04 - 05 - 07 - 08 - 09 - 10
13 - 14 - 16 - 18 - 19 - 24 - 25

LOTOFÁCIL  Concurso x.xxx
Dezenas Acertadores Prêmio (R$)
15 1* 1.672.142,44
14 396 1.856,07
13 15.241 20,00
12 189.771 8,00
11 1006.231 4,00

*Campo Grande (MS)

Os nú me ros ex traofi ciais

90659651
5 x 3,4
Dia do...
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