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z Administrador de condomínio
z Administrador de locação
z Almoxarife
z Auxiliar de linha de produção
z Caseiro
z Costureira geral
z Eletricista de rede
z Eletricista industrial

z Mecânico industrial
z Operador de caminhão guindaste
z Operador de máquina de 
embalagem
z Padeiro confeiteiro
z Técnico automotivo
z Vendedor pracista
z Vidraceiro

empregos

A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (Sine) funciona das 8h 
às 17h, sem fechar ao meio-dia, na Rua Alberto Pasqualini, 121, no Edifício 
Continente. As vagas abaixo estão disponíveis para hoje. Informações pelo 
telefone (55) 3222-9005.

José Artemio Wiethan morreu no dia 22 de outu-
bro, vítima de falência de múltiplos órgãos decorrente 
de um câncer.  Nascido em Santa Maria, Wiethan foi 
casado por 34 anos com Sônia Elis, com quem teve as 
filhas Jéssica e Mirian.

Segundo familiares, para conciliar duas paixões, os 
carros e a família, ele montou uma oficina mecânica 
própria, na parte de baixo de sua casa. Sempre risonho e disposto a 
brincar com os amigos, mulher e filhas, ele se reunia duas vezes por 
semana com os amigos do Matungos Futebol Clube para jogar o seu 
esporte favorito e degustar um bom churrasco.

– Ele foi incrível. Estava sempre disposto a ajudar os outros, sor-
rindo, brincado. Transmitia uma energia radiante. Foi um grande 
companheiro e um ótimo pai. Nos encheu de alegria. Acredito que 
marcou sua trajetória em todos– diz a mulher, Sônia.

O mecânico foi sepultado em 23 de outubro, no Cemitério do Pas-
so da Ferreira, em Santa Maria.

obituário Ingresso e reingresso 
Unifra vai até dia 11

O Centro Universitário Fran-
ciscano está disponibilizando 
quatro formas de ingresso na 
instituição a partir do primeiro 
semestre letivo do próximo ano. 
São ofertadas vagas em 28 cur-
sos de graduação por meio de 
transferências externa e interna, 
portador de diploma e reaber-
tura de matrícula. As inscrições 
seguem até 11 de novembro no 
sita da instituição (unifra.br) Os 
documentos solicitados para a 
inscrição devem ser entregues 
até a próxima segunda-fei-
ra, na Central de Atendimen-
to, no Conjunto 1 da Unifra. A  
divulgação do resultado sai em 
30 de novembro, na página da 
instituição. O edital completo 
está disponível em unifra.br. In-

z Atendente (1)
z Atendente de açougue (2)
z Auxiliar de laboratório (1)
z Auxiliar de escritório (1)
z Almoxarife (1)
z Carregador (5)
z Cobrador externo (1)
z Conferente (5)
z Corretor de imóveis (2)
z Promotor (a) de vendas (2)
z Representante comercial (1)

z Vendedor (a) (1)
z Vendedor (a) (1)
z Vendedor interno (1)
z Vendedor Externo (1)

Vagas exclusivas PCD
z Assistente de vendas (1)
z Comissário de embarque (1)
z Atendente de SAC (1)
z Recepcionista (1)
z Auxiliar de limpeza (1)

cdl

O CDL Empregos seleciona candidatos para vagas no comércio de Santa 
Maria. Interessados devem entregar seus currículos na recepção da CDL 
(Astrogildo de Azevedo, 354), de segunda a sexta-feira, das 8h ao meio-
dia, e das 14h às 18h, ou enviar e-mail (cdlemprego@cdlsm.com.br). Mais 
Informações pelo site: cdlsm.com.br. Confira as vagas disponíveis abaixo:

Efetiva
z Assistente comercial
z Atendente de vendas
z Auxiliar de limpeza
z Consultor (a) comercial externo
z Consultor(a) de vendas

z Televendas
z Vendedor (a)

Estágio
z Engenharia Mecânica
z Computação

sindilojas

O Sindicato dos Lojistas do Comércio (Sindilojas) seleciona candidatos 
para vagas em Santa Maria. Interessados podem preencher o currículo 
disponível na sede do Sindilojas (Rua Roque Calage, 8, 4 andar), de 
segunda a sexta-feira, das 9h ao meio-dia e das 14h às 18h, ou no site 
sindilojas-sm.com.br. Mais informações pelo (55) 3028-4634

Serviços ao leitor do Diário
O Diário de Santa Maria quer 

continuar cada vez mais próxi-
mo de você, leitor. Para isto, esta-
mos retomando de forma inte-
gral alguns serviços como: Tem 
Concerto? e Quero um Dono.

Para participar da seção Tem 
Concerto?, você pode enviar 
fotos de um problema de infra-
estrutura que o preocupe, como  
ruas esburacadas, problemas 
de iluminação etc. Descreva a 
situação, envie endereço, foto 
e telefone de contato. O Quero 
um Dono serve para quem quer 
doar animais. Para isso, mande 
uma foto do bichinho, e descre-
va as características dele.

As contribuições podem ser 
encaminhadas pelo e-mail lei-

Centro de Apoio à Criança com Câncer expõe artigos  
de famosos no Monet Plaza Shopping

No próximo dia 12, o Centro de Apoio a Criança com Câncer 
(CACC) realiza, no Monet Plaza Shopping, uma exposição dos artigos 
doados por pessoas famosas, como os artistas e desportistas: como 
os músicos Vitor Ramil e Gabriel Pensador e a judoca Maria Portela, 
à entidade. A mostra é aberta ao público e está disponível para visita-
ção em horário comercial, das 10h às 22h.

Enade vai avaliar 17 cursos 
de graduação da UFSM

A Universidade Federal de 
Santa Maria terá 17 cursos de 
graduação avaliados em 20 de 
novembro, pelo Exame Nacional 
de Desempenho de Estudantes 
(Enade). A prova averigua o de-
sempenho dos acadêmicos com 
relação aos conteúdos progra-
máticos previstos nas diretri-
zes curriculares. Os cursos que 
serão submetidos à avaliação 
no campus de Santa Maria são 
Agronomia, Educação Física 
(Bacharelado), Enfermagem, 
Farmácia, Fisioterapia, Fono-
audiologia, Medicina, Medicina 
Veterinária, Odontologia, Servi-
ço Social, Zootecnia. Os alunos 
selecionados para a prova serão 
convocados pelas coordenado-
rias dos cursos. Mais informa-

UFSM prorroga inscrições para concurso de professores 
da área de Ciências da Saúde

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), prorrogou o pra-
zo de inscrição ao concurso público de docentes para a área de Ci-
ências da Saúde. O novo período das inscrições se encerra em quin-
ta-feira. A taxa de inscrição, que custa R$ 227 (para professores de 
Medicina) e R$ 100 (demais áreas deve ser paga até sexta. Em função 
da prorrogação do prazos, a realização das provas será transferida de 
29 de novembro para 7 de fevereiro. Mais informações em: ufsm.br/

Associação de Alzheimer de Santa Maria  
convida para palestra

Uma vez ao mês, a sub-regional Santa Maria da Associação Bra-
sileira de Alzheimer realiza uma palestra relacionada a doença. Em 
novembro, o encontro acontece será amanhã, às 18h, no Auditório 
da Antiga Reitoria (Rua Floriano Peixoto 1.184). A palestra O Que é a 
Demência de Alzheimer e Quais as Suas Principais Alterações Com-
portamentais? será ministrada pela médica psiquiatra Gabriela de 
Moraes Costa. O evento é gratuito  e aberto ao público. Mais informa-
ções na página: facebook.com/abrazsantamariars.

Prefeitura convida moradores do bairro Nova  
Santa Marta para audiência pública

A Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária 
de Santa Maria, convida os moradores do bairro Nova Santa Marta, 
para participar da audiência pública sobre o processo de regulariza-
ção fundiária na região. A audiência ocorre hoje, às 19h, no ginásio 
do Colégio Marista Santa Marta (Rua Irmão Cláudio Rorh, 150). O 
encontro vai apresentar à comunidade da Nova Santa Marta a empre-
sa Geo Consultores Engenharia e Meio Ambiente, responsável pela 
regularização dos terrenos na comunidade. Mais informações em 


