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Segundo semestre da 
Unisc inicia nesta semana

Crescer Legal seleciona 
educadores sociais 

Retorno à sala de aula ocorre na quinta-feira

DIvULgAÇãO

As atividades relativas 
ao segundo semestre de 
2019, de todos os cursos 
de graduação da Univer-
sidade de Santa Cruz do 
Sul (Unisc), iniciam nes-
ta semana, nos campi de 
Santa Cruz do Sul, Capão 
da Canoa, Montenegro, So-
bradinho e Venâncio Aires. 
Nesta segunda-feira, dia 
29 de julho, começam as 
aulas para os cursos na mo-
dalidade a distância e na 
quinta-feira,  1º de agosto, 
para os cursos presenciais.

No dia 8 de agosto, às 
19h15min, no Anfiteatro do 
bloco 18, a reitora Carmen 
Lúcia de Lima Helfer e o 
pró-reitor de Graduação, 
Elenor José Schneider, jun-
tamente com os demais 
integrantes da Reitoria, da-

O Instituto Crescer Legal 
iniciou processo seletivo para 
a contratação de educado-
res sociais para atuação no 
Programa de Aprendizagem 
Profissional Rural. Os interes-
sados devem enviar currículo 
até a próxima sexta-feira, 
2 de agosto, para o e-mail 
educadorsocial@crescerlegal.
com.br. Entre as atribuições 
estão ministrar oficinas diá-
rias no “Curso de Empreen-
dedorismo em Agricultura 
Polivalente – Gestão Rural” 
que acontecem em diferentes 
municípios gaúchos.

Os currículos devem ser 
acompanhados de carta pes-
soal dirigida à comissão de 
seleção, por meio da qual 
o candidato demonstra e 
justifica seu interesse em fa-
zer parte do programa. São 
requisitos ter trabalhado, 
no mínimo, dois anos com 
adolescentes, ter tido alguma 
vivência no meio rural, pos-
suir carteira de habilitação 

(categoria B), ter disponibili-
dade para morar ou deslocar-
se diariamente ao local do 
curso. É desejável também ter 
curso superior em Pedagogia, 
Psicologia, Serviço Social 
ou afim, ou técnico na área 
agrícola, conhecimentos de 
didática, informática básica, 
projetos sociais, planejamen-
to estratégico e operacional 
e realidade da agricultura 
familiar. 

Além de ministrar oficinas 
diárias, no turno da manhã ou 
tarde, outras atribuições da 
função são operacionalizar as 
ações para o funcionamento 
do programa e participar das 
ações de formação, qualifi-
cação e orientação propostas 
pelo Instituto Crescer Legal. 
Caberá também aos educado-
res sociais atuarem de forma 
integrada às famílias dos 
jovens e à comunidade, acom-
panhando constantemente o 
desenvolvimento e aprendi-
zagem dos adolescentes. 

rão as boas-vindas aos novos 
estudantes.

Nesta mesma data ocorre 
a Festa dos Bixos, no Centro 
de Convivência, com anima-
ção de DJ. O evento obedece 
a mesma diretriz adotada 
pela instituição, no sentido 

de extinguir a cultura dos 
chamados trotes violentos 
ou humilhantes. Durante a 
festa, será oficialmente lan-
çado o Trote Solidário, ação 
de integração que envolve 
alunos calouros e veteranos 
e toda a comunidade.


