CIEE oferece mais de 1,6 mil
vagas de estágio no Rio Grande
do Sul

O Centro Integrado Escola Empresa (CIEE)
vai abrir 1.629 vagas para estágio, e 320
para menores aprendizes. Cerca de 60%
das oportunidades são para Porto Alegre,
mas também existem vagas para a Região
Metropolitana, Litoral e para outras cidades
do interior, para ensino superior, médio e
técnico.Além acontecem ainda oficinas
gratuitas, a partir do dia 18. Cada uma tem
duração de duas horas, e os participantes
recebem certificado ao final do encontro.
Todos acontecem na unidade do CIEE, na
Borges de Medeiros, no Centro de Porto
Alegre.Confira a programação das oficinas:
18/01 – 14h - Dicção e oratória - mecânica
vocal22/01 – 14h - Dicção e oratória –
respiração23/01 – 10h - Gestão do tempo
25/01 – 10h - Dicção e oratória –
Desinibição25/01 – 10h - Educação
ambiental e cidadania: onde eu entro nisso?
25/01 – 14h - Planejamento financeiro29/01
– 14h - Atitudes geradoras de motivação
30/01 – 10h - Aprimoramento profissional:
qualidade no atendimento30/01 – 14h Autoconhecimento profissional31/01 – 10h Empreendedorismo e participação social
31/01 – 14h - Técnicas de vendasAs
inscrições são direcionadas para candidatos
que tenham a partir de 14 anos de idade, e
devem ser feitas no CIEE, localizado na
Avenida Borges de Medeiros, Nº 328, 8º
andar, sala 84. O horário de funcionamento
é das 9h às 18h.É necessário levar
documento de identificação. Mais
informações por meio do e-mail
secretaria.socioeducativo@cieers.org.br, ou
pelo telefone 51 3284-7094 e 3284-7098.G1

Mais notícias do período Janeiro de 2018

* Matrículas para aprovados na primeira chamada do Sisu começam hoje
* Mulheres ganham espaço no campo e ocupam 30% dos cargos de comando
* Linhas de ônibus terão alterações a partir de sábado em Porto Alegre

* Após denúncias, Sindec resolve ocorrências sobre más condições no ambiente
de trabalho
* Centrais debatem a conjuntura durante FSM da População Idosa
* Promulgada lei que institui o programa Porto Alegre contra o Crime
* Central participa do Fórum Social Mundial da População Idosa
* Idosos a partir de 60 anos com conta na Caixa ou BB receberão crédito do
PIS/Pasep nesta segunda
* MEC antecipa data do Sisu; inscrições começam dia 23
* Justiça aplica reforma e deixa de usar tese de grupo econômico
* Portaria que reajusta aposentadorias acima do mínimo sai no Diário Oficial
* Toyota avalia adotar terceiro turno no Brasil e Argentina
* Reforma trabalhista: governo tenta se blindar junto ao TST
* Divulgação do resultado do Enem é antecipado para 18 de janeiro
* Volume de serviços no país cresce 1% de outubro para novembro de 2017
* Sindec-POA agora tem convênio com Faculdade Monteiro Lobato
* Pagamento do PIS/Pasep para trabalhadores com mais de 60 anos começa dia
24
* Percentual de famílias endividadas sobe de 59% para 62,2%
* Inflação de produtos na saída das fábricas é de 1,47%
* Preço da gasolina diminui e do diesel sobe hoje nas refinarias
* Trabalhador com saldo na conta do FGTS receberá lucro
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