
CARGOS - CHAMAMENTO

Além da estabilidade, 
uma oportunidade
Aos 39 anos, Antoniel da Silva foi aprovado em trâmite municipal em Vera Cruz e 
reforça sobre a importância da dedicação para boa colocação e ingresso pela cotas
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Antoniel da Silva tem 39 
anos. Morador de Santa Cruz 
do Sul, faz faculdade de Direi-
to e trabalha como consultor 
de vendas. Todos os dias, 
acorda às 5 horas para estudar 
conteúdo de concursos, faz 
parte do chamado “Clube das 
5”. A dedicação, determinação 
e força de vontade trouxeram 
resultados. Graças à persistên-
cia, no fim da semana passada 
recebeu a notícia de que havia 
sido aprovado no concurso pú-
blico de Vera Cruz para o car-
go de operário especializado.

Com o setor de vendas 
instável, Antoniel tem se de-
dicado aos estudos e tem feito 
concursos a fim de garantir 
a estabilidade. Além de ter 
experiência em outros con-
cursos, fez cursinho prepara-
tório, estudou legislação, se 
preparou com materiais da 
casa do concurseiro, assistiu 
a videoaulas, fez questões de 
provas anteriores - importante 
para passar em concurso pú-
blico, segundo avalia.

O consultor de vendas ficou 
duplamente feliz com a notí-
cia: primeiro por ter passado 
e segundo por fazer parte da 
Lei de Cotas, implantada no 
município de Vera Cruz em 
janeiro de 2018. “Tenho certeza 
que para alcançar os objetivos 
tem que persistir, acordar 
cedo”, reflete. “Pra mim, ser 
chamado através das cotas ra-
ciais, que é um direito e existe 
lei prevista pelo município de 
Vera Cruz, seria uma oportu-
nidade e muitas pessoas não 
têm”, acrescenta. “Deixando 
bem claro que tem que passar 
no concurso para ser chamado 
e ter uma média boa”, frisa. 
“Me sinto muito orgulhoso. 
Dentro dos afrodescendentes 

temos inúmeras personalida-
des, com muita capacidade e 
muito talento”, completa. 

Atualmente consultor de 
vendas, Antoniel aproveitou 
na manhã desta quarta-feira, 
dia 23, após visitas a clientes, 
para conhecer um pouco sobre 
o futuro cargo de concursado, 
em deve assumir nas próximas 
semanas, depois que entregar 
exames e documentos neces-
sários.

NOMEAÇÕES
Antoniel da Silva faz parte 

dos 10 candidatos que foram 
aprovados em concurso pú-
blico e estão sendo chamados 
neste mês de janeiro. As no-
meações ocorrem para cargos 
de atendente de consultório 
dentário, calceteiro, operador 
de máquinas em geral, dentre 
outros. (Confira os cargos e 
vagas no box ao lado). 

Desde o ano passado, foi 
sancionada pelo prefeito Guido 
Hoff a Lei nº 4.627 (criada pelo 
Legislativo), que prevê cota de 
reserva de vagas para negros e 
pardos. No entanto, a mesma 
lei determina a sua aplicação 
quando o número de vagas for 
igual ou maior de três. A vaga 
de operário especializado foi 
a primeira a contar com a Lei 
de Cotas e assim fez com que 
Antoniel fosse chamado. Além 

| Atendente de Consultório 
Dentário - 1 vaga;
| Calceteiro - 1 vaga;
| Instalador Hidroelétrico - 1 
vaga;
| Operador de máquinas em 
geral - 1 vaga;
| Operário Especializado - 4 
vagas, sendo 1 para cota;
| Auxiliar de tratamento de 
água e esgoto - 1 vaga;
| Auxiliar de Serviços Gerais - 
1 vaga.
Total: 10 vagas

CARGOS TEMPORÁRIOS
Processo seletivo simplifica-
do - funções temporárias:
| Professor - Área 1 - Anos Ini-
ciais do Ensino Fundamental  
(1 vaga);
| Professor - Área 1 - Educa-
ção Infantil (1 vaga);
| Auxiliar de educação (9 
vagas)
Total: 11 vagas

ESTAGIÁRIOS
Processo seletivo para esta-
giários:
| Pedagogia - 8 vagas;
| Farmácia - 2 vagas;
| Ensino Médio - 2 vagas;
Total: 12 vagas

Antoniel (de preto) aproveitou para conhecer os futuros colegas
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CONVOCAÇÃO PARA VAGAS TEMPORÁRIAS
A Prefeitura de Vera Cruz convoca os candidatos aprovados no 
concurso público para Professor - Área 1 - Anos Iniciais do Ens. 
Fund. e Professor - Área 1 - Educação Infantil para realizarem 
sua inscrição junto à Secretaria Municipal de Administração, 
situada ao prédio da Prefeitura, nos dias úteis entre 23 e 30 
de janeiro, das 7h30min às 11h30min e das 13 às 17 horas, 
podendo ser prorrogado caso não ocorram inscrições.

da Lei de Cotas, o Município 
desde longa data atende a 
legislação existente sobre a 
reserva de vagas para pessoas 
com deficiências.

Também houve convoca-
ção e chamamento público 
de candidatos classificados no 
processo seletivo para estagiá-
rios, bem como no processo 
seletivo simplificado para 
funções temporárias.

| A AERC Juventude Unida promove e convida equipes 
familiares para o 20º Torneio de Futebol Sete de Famílias, 
no dia 3 de fevereiro, com início às 9h30min. A confirmação 
das equipes deve ser feita até o dia 1º de fevereiro. Neste 
ano alterou o custo de inscrição: R$ 250 por equipe, mas 
inclui 10 fichas de almoço para cada equipe participante.  
As demais pessoas que quiserem almoçar pagam R$ 22. 
Haverá buffet com três tipos de carne e saladas diversas. A 
premiação será para as quatro equipes melhor colocadas, 
com troféu e medalhas, a equipe mais disciplinada, o golea-
dor e goleiro menos vazado. Como destaque deste ano, o 
troféu de campeão do torneio será maior, em comemoração 
aos 50 anos da AERC Juventude Unida. Alertamos as equipes 
familiares que as equipes e/ou atletas que estão em dívida 
com a Juventude Unida, por causa da eliminação do cam-
peonato do ano passado e deste ano, devem pagar a multa 
antes da participação no torneio, para que a equipe não 
seja punida com a perda dos pontos. A lista destes atletas 
com o valor da multa por equipe, ou atleta, será anexada 
ao regulamento. Os organizadores do torneio reservam o 
direito de  proibir as equipes participantes de trazer bebida 
de casa para consumir no local do torneio (exceto água), 
sendo que uma vez flagrado consumindo bebida trazida de 
casa, a equipe será punida com dois pontos na tabela de 
classificação e 10 pontos na disciplina, sem direito a pre-
miação. As fichas de inscrição, com o regulamento, devem 
ser retiradas no dia do torneio, até as 9h15min, quando 
será feito o sorteio das chaves, sendo que a devolução da 
ficha deve ser logo após a inscrição dos atletas, junto com 
o valor da inscrição. Nesse momento serão entregues as 
fichas de almoço da inscrição.  Informações pelos telefones 
(51) 99676-1067, com Paulo, 99613-9157, com Rafael, e 
99741-7170, com Diego.

| A AERC Juventude Unida tem jogo neste sábado pelo 
Campeonato Gol de Placa, às 16 horas. Os atletas devem 
estar no local até as 15h45min.

| Pensamento: “A educação é uma coisa admirável, mas 
é bom recordar que nada do que vale a pena saber pode 
ser ensinado.”

| A Congregação Evangélica Luterana Cristã, de Ferraz, 
convida para sua tradicional quermesse anual, a realizar-
se no dia 3 de fevereiro, celebrando também os 83 aos da 
congregação. Às 10 horas haverá Culto Festivo. Após, às 
11h30min, almoço com carne de gado, de porco, galeto 
desossado, pratos quentes, cucas, saladas diversas e frutas, 
ao preço de R$ 23 por pessoa. Logo após, tradicional jogo 
da roda da sorte, com prêmios e tortas. À tarde, reunião 
dançante com a banda Destinu’s. Agende-se.

| Se o tempo colaborar, teremos neste sábado, dia 26, a 
quarta rodada do Campeonato de Futebol Sete Gol de Placa. 
Os jogos serão os mesmos que estavam programados para 
o dia 19 de janeiro. Início às 14 horas.

| A Comunidade São Luiz, de Linha Floresta, convida para 
sua tradicional quermesse, a realizar-se dia 24 de fevereiro. 
Às 10 horas haverá Missa Festiva. Ao meio-dia, almoço com 
churrasco, galeto, linguiça e saladas diversas. A partir das 
15 horas, reunião dançante com a banda Kattivah.

| A Congregação Evangélica Luterana Cristã, de Ferraz, 
agradece a toda equipe da Secretaria Municipal de Obras, 
Saneamento e Trânsito, bem como ao titular da pasta, Gilson 
Becker, pelos reparos na canalização pluvial existente em 
frente ao pátio da congregação.


