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Procompi Gráfico beneficia empresários do setor
em Boa Vista

Mais de 20 empresários do setor 
gráfico participaram da capacitação em 
Licitações Públicas e Contratos, iniciada 
no dia 11 de março, no auditório da 
Federação das Indústrias de Roraima - 
FIER. O encerra-mento aconteceu na 
sexta-feira (15).

O objetivo do curso foi aperfeiçoar e 
qualificar os empresários do setor gráfico, 
promovendo a melhoria e o aumento da 
competitividade das empresas. O tema 
central discutido foram as noções básicas 
da Lei 8.666/93 de Licitações e Contratos Públicos.

A ação faz parte do PROCOMPI – Programa e Apoio à 
Competitividade das Micro e Pequenas Indústrias, realizado pela 
CNI, SEBRAE e FIER, nesta etapa beneficiando as indústrias gráfi-
cas. O facilitador foi o administrador Marcos Hebert, do IEL-RR.

Entre os tópicos discutidos estiveram 
os conceitos e procedi-mentos básicos de 
licitação como o cadastro nos órgãos 
competentes, modalidades, além de 
habilitação da empresa, elaboração das 
propostas, contestação ou pedido de 
esclarecimento, etapas do edital, 
impugna-ção, pedido de esclarecimento e 
pregão eletrônico.

A empresária Eliane dos Santos Silva 
destacou que o curso foi muito proveito-
so, graças aos detalhes que foram passa-

dos e que auxiliarão na hora de formalizar os processos de 
licitação. 

“Essa capacitação serviu para nortear nosso trabalho com 
relação à atualização sobre leis, pregão eletrônico entre outros 
assuntos, foi muito proveitosa”, finalizou.

Centro de Educação do trabalhador
do SESI realiza o 

Dia da Família na Escola

Acontece neste 
sábado (23), a partir 
das 8h no Centro de 
Educação do Trabalha-
dor - CET/SESI-RR, o 
Dia da Família na 
Escola. O objetivo é 
promover a integração 
e o fortalecimento dos 
laços entre a família, 

alunos, professores e colaboradores da Escola.
A ação será realizada na quadra poliesportiva da escola e é 

destinada para crianças das turmas do 6º ao 9º ano. Na 
ocasião será haverá uma gincana recreativa e cultural 
envolvendo pais, alunos e professores.

Foto: ASCOM/Sistema Indústria

Jogos do SESI

Últimos dias de inscrições para competições esportivas de 2013
Agora os trabalhadores da indústria têm prazo até 27 de março

O SESI prorrogou até o 
próximo dia 27, o prazo para 
inscrição dos atletas-industriá-
rios e suas equipes para as 
competições esportivas de 2013. 
Até junho serão realizados tor-
neios em 10 diferentes: atletis-
mo, futebol de campo, futebol 
sete society máster, futsal, 
natação, voleibol, vôlei de praia, 
tênis de campo, tênis de mesa e 
xadrez.

Para participar as equipes ou 
atletas de modalidades individuais, devem ser de empresas 
vinculadas ao segmento industrial, o que é comprovado por meio 
do recolhimento da GFIP, documento indispensável para efetuar a 
inscrição nos torneios. 

“Os trabalhadores da indús-
tria devem ficar atentos ao prazo 
final para inscrição. Até o dia 27 
de março, estamos recebendo a 
documentação referente aos 
atletas e equipes interessadas 
em participar. Mas o ideal é não 
deixar para a última hora, para 
que ninguém corra o risco de 
ficar de fora”, destacou o 
coordenador em exercício da 
Unidade Lazer do SESI-RR, 
Pascoal Duarte.

As empresas e trabalhadores interessados em disputar as 
competições, devem procurar a Unidade Lazer do SESI e efetuar a 
sua inscrição até 27 de março. Mais informações podem ser 
obtidas pelo telefone 4009-1877.

Foto: ASCOM/Sistema Indústria

Foto: ASCOM/Sistema Indústria
Parabéns para todos os artesãos e artesãs que, com seu  

talento e  dedicação, colaboram para o enriquecimento 

cultural do Estado de Roraima

19 de Março de 2013

Feliz Dia do Artesão
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O SENAI Roraima oficializou, na tarde do último dia 11, a entrega 
de 16 mesas e 22 bancos completamente reformados para a Escola 
Estadual América Sarmento, localizada no bairro Sílvio Botelho.

Essa ação faz parte de uma parceria entre a Instituição e a referida 
Escola, que tem disponibilizado sua estrutura física para realização de 
cursos do PRONATEC e processos seletivos da Aprendizagem 
Industrial. O trabalho de reforma foi realizado pela área de 
Madeira/Mobiliário do SENAI, sob coordenação do Instrutor 
Edinilson Silva.

Segundo a Diretora do Centro de Formação Profissional do SENAI, 
Jacqueline Vieira, “É uma satisfação poder atender essa Escola e a 
intenção é aumentar essa parceria, com o inicio de novas turmas de 
PRONATEC, Gratuidade, entre outras ações, que podemos realizar 

junto a escola, levando oportunidades aos alunos para seu 
crescimento profissional e pessoal”, enfatizou.

Para o Diretor da Escola Ronaldo Silva, com a presença do SENAI, a 
Escola tem reduzido o nível de violência, “para nós é um presente essa 
parceria com SENAI ser tão abrangente, não se limitando apenas a 
cursos, pois nós somos beneficiados porque é uma Instituição 
reconhecida a nível nacional, preza pela qualidade e tem o respeito da 
nossa comunidade”.

A Escola América Sarmento é a primeira do Estado a atender 
alunas gestantes em casa, com isso tem incentivado a essas jovens 
voltarem à Escola, se qualificarem por meio de cursos ofertados pelo 
SENAI e assim entrarem para o mercado de trabalho.

SENAI Roraima reforma mesas e bancos de 
Escola Estadual da Capital

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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IEL dispõe de vagas para contratação
O Instituto Euvaldo Lodi – IEL dispõe de vagas para contratação de 

auxiliar administrativo, suporte técnico, promotor de vendas e 
secretária.

 As atividades previstas para a função de auxiliar administrativo 
são fechamento e conferência de caixa e emissão de relatórios. Os 
requisitos mínimos para a vaga são ensino superior incompleto, 
experiência comprovada de pelo menos um ano. 

Já para a vaga de suporte técnico, as atividades previstas são 
suporte técnico do sistema da empresa, acesso remoto e visita in 
company. Os requisitos necessários são conhecimento em banco de 
dados e rede de computadores, manutenção de sistemas, 
disponibilidade para viagens e em horário comercial. 

Para a vaga de promotor de vendas o candidato aprovado exercerá 
atividades de venda de softwares e equipamentos de informática 
interna e externa e prospecção de novos clientes. Os requisitos 

necessários são experiência comprovada de pelo menos seis meses 
na área, habilidade em vendas, boa comunicação e disponibilidade de 
horário.

E para a vaga de secretária é necessário experiência profissional 
comprovada de pelo menos seis meses, atendimento telefônico, 
agendamento de clientes em apoio, domínio do office, 
disponibilidade de horário, iniciativa e dinamismo. As atividades 
exercidas serão vendas internas, prospecção de novos clientes, além 
de atendimento. 

As remunerações variam de R$ 678,00 a R$ 1.017,00.  Os 
i n te re s s a d o s  d e ve m  e nv i a r  c u r r í c u l o  p a ra  o  e m a i l  

, informando no campo assunto a vaga 
pretendida, até o dia 29 de março. As próximas etapas serão a análise 
curricular seguida pela entrevista.

estagioiel@ielrr.org.br
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