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PROCOMPI Automotivo traz palestra 
sobre Segurança no Trabalho

A palestra acontecerá no dia 22 de janeiro, a partir das 
19h na sala de treinamento da FIER, na Av. Benjamin Cons-
tant, 876 – Centro. 

Esta é uma ação do PROCOMPI – Programa de Apoio à 
Competitividade das Micro e Pequenas Indústrias que é uma 
parceria entre a Confederação Nacional das Indústrias – CNI, 
Federação das Indústrias do Estado de Roraima – FIER, Sindi-
cato das Indústrias de Reparação de Veículos e Acessórios do 
Estado de Roraima – SINDIREPA e Sebrae.

O tema Segurança do Trabalho será abordado de forma 
que contemple a realidade do setor automotivo. O público 

alvo são proprietários de oficinas mecânicas, fi l iados ao Sin-
dicato e seus colaboradores.  

A palestra visa contribuir com o desenvolvimento e forta-
lecimento gerencial com a proposta de tornar essas empre-
sas mais competitivas e sustentáveis. 

As inscrições podem ser feitas no Centro de Promoção do 
Associativismo Sindical – CEPAS, na FIER. Mais informações 
sobre a palestra é só l igar para o telefone 4009-5351/5352.

Imagem  - Ascom/FIER



2Informativo interno da Federação das Indústrias do Estado de Roraima - Nº 250 - 16.01.2015

O Programa Atleta do Futuro - PAF está com inscrições abertas, para 
dependentes dos trabalhadores industriais e a comunidade em geral. 
As atividades serão desenvolvidas no SESI, na Av. Brigadeiro Eduardo 
Gomes, 3710 - Aeroporto. O programa tem capacidade para atender 
mais de dois mil alunos.

As inscrições podem ser feitas na secretaria do PAF no SESI, basta 
que os pais ou resposáveis, apresentem sua documentação pessoal e 
do aluno. As atividades terão início no dia 9 de fevereiro.

O PAF possibilita, de forma gratuita, o acesso à iniciação e aper-
feiçoamento em diferentes modalidades esportivas, com orientação de 
professores e acadêmicos de educação física, que fazem o acompanha-

O processo seletivo para uma vaga no cargo de jornalista foi prorro-
gado e os profissionais interessados em concorrer poderão se inscrever 
no período de 21 a 23 de janeiro. 

Para participar da seleção os candidatos deverão preencher o mo-
delo de currículo que consta no site do SESI/RR (http://www.sesirr.org.
br/) no link (Processo Seletivo) e entregar na Av. Brigadeiro Eduardo 
Gomes, 3710 - Aeroporto (próximo ao Hospital Geral de Roraima), no 
Prédio Administrativo/Setor de Recrutamento e Seleção, em horário 
comercial. 

Os candidatos à vaga devem atender os seguintes requisitos: ensino 
superior completo em Comunicação Social com Habilitação em Jornalis-
mo; registro no Conselho pertinente; experiência profissional ou está-
gio supervisionado comprovado de no mínimo 6 (seis) meses na função 

mento dos alunos, com foco no desenvolvimento físico, pessoal e social 
de crianças e adolescentes, com idades entre 6 e 17 anos, estimulando 
entre eles, a prática de atividades físicas e hábitos saudáveis. 

Dentro de cada atividade esportiva, os instrutores trabalham temas 
como ética, superação, respeito, saúde e autoestima, por meio do pro-
jeto SESI Valores do Esporte.

O PAF é desenvolvido pelo SESI, em parceria com a Prefeitura Mu-
nicipal de Boa Vista - PMBV, por meio da Fundação de Educação, Turis-
mo, Esporte, e Cultura - FETEC, e tem o apoio das empresas industriais: 
GREEN MÁQUINAS; SABÃO GLÓRIA; ARROZ ITIKAWA e NORTE COWTRY.

de Jornalista, nos últimos 4 (quatro) anos (2010 a 2014); ter domínio da 
língua portuguesa e produção de textos, habilidades de comunicação 
verbal e escrita, facilidade de trabalhar em equipe; além de conheci-
mentos e habilidades em informática e cursos na área; experiência ou 
conhecimento e habilidades em cerimonial.

A carga horária é de 40 horas semanais, das 8h às 12h e das 14h às 
18h e o valor inicial da remuneração inicial é de R$ 2.376,94.

Ao todo o processo seletivo terá três etapas (análise curricular, ava-
liação técnica e entrevista). Serão aceitos somente os currículos devi-
damente preenchidos com as informações solicitadas, no modelo de 
Currículo que consta no site. As etapas acima são classificatórias e elimi-
natórias, incluindo a entrevista e os exames admissionais.

Programa Atleta do Futuro 
Inscrições Abertas

SESI prorroga inscrições para processo seletivo

Av. Benjamin Constant, 876, Centro. Tel:4009-5353  Fax3224-1557 E-mail: gab.fierr@sesi.org.br
ASCOM/ Sistema FIER : Tel: 4009-5355. E-mail: ascom.sesirr@sesi.org.br
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Intercâmbio no Canadá, uma oportunidade 
de crescimento profissional.

IEL está com inscrições abertas para 
cursos de pós-graduação

O Instituto Euvaldo Lodi – IEL está com inscrições abertas para a turma de 
Julho de 2015, do Intercambio para Toronto – Canadá. As vagas são destinadas 
para estudantes, jovens, adultos e profissionais que desejam ter o domínio da 
língua inglesa. 

Esta é uma ação do IEL em parceria com a empresa canadense Skope, es-
pecializada em viagens educacionais. O programa de intercâmbio oferece aulas 
de inglês, palestras com empresários e oficinas sobre o mercado de trabalho 
Canadense. 

A agenda inclui também atividades de lazer, passeios e viagens a Niágara 
Falls, à capital Ottawa e às cidades francesas de Montreal e Quebec. 

Os participantes são hospedados por famílias canadenses, com a oportuni-
dade de conhecer um pouco mais sobre a cultura local. 

Mais informações podem ser obtidas pelo site www.skope.ca/iel ou e pelos 
telefones (95) 3621-3571/8112-2075.

O Instituto Euvaldo Lodi - IEL em parceria com o Centro Universitário 
a Distância Barão de Mauá está com as inscrições abertas para novas 
turmas dos cursos de Pós – Graduação: Especialização em Educação e 
MBA Executivo. Agora com novas modalidades de estudo e novos cur-
sos sendo lançados. As inscrições permanecem até o dia 30/01/2015.

O estudo, por meio de cursos EAD, permite a flexibilidade de horá-
rio para quem não possui disponibilidade para realizar cursos presen-
ciais. Desse modo, essas pessoas podem se manter atualizadas perante 
o mercado de trabalho por meio de um material preparado por profes-

sores qualificados, que utilizando da mais moderna tecnologia à dispo-
sição do Ensino a Distância, sem depender da sala de aula presencial.

O Centro Universitário Barão de Mauá está credenciado pelo MEC 
para oferta de cursos à distância pela Portaria n.º 122 de 22/01/2008, 
publicada no D.O.U. de 23/01/2008.

As inscrições devem ser realizadas no Instituto Euvaldo Lodi – IEL, 
situado na Av. Capitão Júlio bezerra, 363 – Centro.

Para mais informações ligue: (95) 3624-7320 / (95) 8112-1953(vivo) 
ou acesse o site www.baraoead.com.br 


