
Prefeitura faz processo seletivo para estagiários

Sinduscon-RS amplia discussão sobre segurança em obras e PPCI
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A Prefeitura de Santa Cruz abre inscri-
ções para processo seletivo para preenchi-
mento de vagas de estágio. Estão sendo 
oferecidas 164 vagas para estudantes de 
nível médio, técnico e superior. 

O prazo iniciou no último sábado, dia 
10, e encerra no dia 18 de novembro. As 
inscrições devem ser feitas, exclusivamen-
te, através do site da Prefeitura Municipal, 
pelo endereço www.santacruz.rs.gov.br/
estagios2018. Não será cobrada taxa de 
inscrição dos candidatos. 

A data prevista para a realização das 
provas é em 1º de dezembro, das 14 às 17 
horas. De acordo com a organização, o local 
de realização das provas será informado 
em 23 de novembro. O documento pode 
ser acessado diretamente no portal da 

Prefeitura - www.santacruz.rs.gov.br/do-
wnload2015/publicacoes/PS0032018Esta-
gioEditaldeAbertura.pdf

A supervisão de todos os atos do proces-
so seletivo está a cargo da Coordenação do 
Departamento de Recursos Humanos da 
Secretaria Municipal de Administração e 
Transparência.

A validade do processo seletivo é de 
um ano, a contar da data de homologação 
do certame, prorrogável por igual período 
conforme necessidade da Administração 
Municipal. O valor da bolsa-auxílio paga 
pela prefeitura para estagiários de nível 
médio e técnico é de R$ 530,60 e para os 
de nível superior é de R$ 708,38. Todos 
recebem também auxílio-alimentação no 
valor de R$ 515,00. 

O Escritório Regional Vale 
do Rio Pardo do Sindicato 
das Indústrias da Construção 
do Rio Grande do Sul (Sin-
duscon-RS) realizou, no dia 6 
de novembro, em Santa Cruz 
do Sul, o Encontro do Grupo 
de Estudos de Segurança nas 
Obras. O bate-papo, voltado 
para empresários e profissio-
nais do ramo, foi conduzido 
pela engenheira Miriam Feli-
cidade Cischini, assessora de 
segurança do Sinduscon-RS. 
A especialista falou sobre 
a atualização de normas e 
procedimentos de segurança 

164 vagas
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· VENÂNCIO AIRES
O Gabinete de Portas Abertas na sexta-feira contou com uma 
homenagem especial aos alunos venâncio-airenses meda-
lhistas da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica 
de 2018. Orgulhosamente com as medalhas no peito, os 
estudantes do Colégio Bom Jesus participaram da certificação 
que teve a participação do prefeito Giovane Wickert, do vice 
Celso Kramer e da secretária de Educação Joice Gassen. 
Após receberem um certificado de reconhecimento das mãos 
dos gestores, os estudantes ouviram conselhos da Secretária 
Joice, que destacou a importância da participação. “Venâncio 
Aires conta com uma rede escolar muito qualificada, que se 
destaca no Estado, seja pelas nossas escolas públicas ou pri-
vadas e estas participações em projetos e olimpíadas são mais 
uma comprovação de que nos importamos com a educação 
além da sala de aula e que é possível motivar mais escolas e 
alunos a participarem destes processos.” Nesta edição, a 21ª, 
a OBA reuniu 774.232 alunos de 8.456 escolas de todo o país. 
Em Venâncio Aires, além dos alunos do Bom Jesus, a Escola 
Gaspar também contou com estudantes no processo.
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que estão sendo adotados em 
Porto Alegre e região, a fim 
de garantir a segurança dos 
trabalhadores e atender as 
exigências do Ministério do 
Trabalho e Emprego (MTE).

 Já na quarta-feira, 7 de 
novembro, outro evento pro-
movido pelo Sinduscon-RS 
abordou o Plano de Preven-
ção de Combate a Incêndio. 
O seminário PPCI - Redução 
de Risco com isolamento e 
compartimentação serviu 
para explanar sobre saídas 
de emergência e medidas de 
segurança contra incêndio 

nas edificações. As falas foram 
conduzidas pela professora e 
pesquisadora da Unisc, Rosí 
Cristina Espíndola Silveira 
(foto ao lado), pelo capitão 
Joel Luís Dittberner e solda-
do Ricardo Todendi do 6° 
Batalhão de Bombeiro Mili-
tar, e pelo engenheiro civil 
Carlos Gruendling, da Fida 
Argamassas. Conforme o vice
-presidente do Sinduscon-RS 
e coordenador do Escritório 
VRP, Auro Schilling, as ati-
vidades promovidas pela 
entidade objetivam a troca de 
experiências e o aprendizado 

coletivo. “Precisamos unir es-
forços, compartilhar conheci-
mento e buscar continuamen-

te a melhoria dos processos, 
principalmente com relação 
à saúde e segurança”, frisou.


