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HORA EXTRA
Cursos e eventos

✔ Ligada ao Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovação,
a Ceitec SA está com inscrições
abertas para seleção de jovens
aprendizes a partir de convênio
firmado com o Senai-RS. São cinco vagas imediatas, sendo uma
delas destinada a candidatos portadores de deficiência, e outras 10
para formação de cadastro reserva. As inscrições podem ser feitas
até 1º de fevereiro na Escola de
Educação Profissional Senai Visconde de Mauá, na Av. Sertório,
473, bairro Navegantes, Capital,
das 8h às 17h.
✔ Apimec-Sul abre inscrições para o MBA em Mercado
de Capitais. As aulas começam
dia em 4 de abril e serão ministradas na sede da entidade, às
sextas-feiras, das 18h30min às
22h30min, e aos sábados das 8h
às 12h20min. Informações na
sede da Apimec-Sul, na Rua General Câmara, 243, 3º andar, no
centro de Porto Alegre, pelo telefone (51) 3224-3121 ou e-mail
apimecsul@apimecsul.com.br.
✔ O economista e analista
financeiro Naum Blumen Laks
fará palestra, nos dias 30 e 31 de
janeiro, sobre Como Gerenciar
e Controlar o Fluxo de Caixa
da Sua Empresa. O encontro ocorrerá das 18h30min às
22h30min, na sede da Uniampla (Avenida Júlio de Castilhos,
44, centro de Porto Alegre). Inscrições e informações pelo telefone (51) 3357-6464 ou no site
www.amplabrasil.com.br.
✔ A Feevale está com inscrições abertas para o curso Condutores Locais de Turismo –
Rota Romântica, que será realizado entre os dias 18 de abril e 8
de agosto, no Campus II da instituição (ERS-239, 2.755, Novo
Hamburgo). O objetivo é capacitar moradores dos municípios
integrantes da Rota Romântica
a receber turistas. As aulas serão
realizadas às quintas-feiras, das
19h15min às 22h15min. Além
disso, haverá cinco saídas de
campo em sábados. As inscrições podem ser realizadas pelo
site www.feevale.br/cursoseeventos. Mais informações pelo telefone (51) 3586-8822.

O Senac-RS está com inscrições abertas para cursos técnicos
de guia de turismo. As aulas se
iniciam a partir de março.
Para o diretor do Senac Caxias do Sul, Emerson Spadetto, a
Serra é um dos pontos turísticos
mais visitados no Rio Grande do
Sul. Por isso, é necessário ter profissionais qualificados para atender à demanda.
– Existem muitas regiões para
se explorar no turismo, como as
Hortênsias e os Campos de Cima
da Serra, que necessitam de profissionais qualificados para coordenar grupos de turistas. Além
disso, com a proximidade da Copa
de 2014, as cidades da região estão
trabalhando para serem escolhidas
como sedes de treinamentos dos
jogos, fazendo com que aumentem
as vagas no setor – diz Spadetto.
Aliando teoria à prática, o curso prevê viagens para que os alunos possam vivenciar a profissão.
Dividido em três módulos, ao
final do segundo o estudante já
recebe uma certificação de guia
regional, o qual pode encaminhar
para a Secretaria de Turismo, e
assim exercer a profissão no Estado antes da conclusão do curso.
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✔ A Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e
Ciências (Fundatec) está com
inscrições abertas para o curso
Power Point – Apresentações
Criativas. O programa será oferecido como intensivo de verão
nos dias 4, 5, 6 e 7 de fevereiro,
das 18h30min às 22h30min, na
sede da Fundatec (Av. Cristiano
Fischer, 2.012), na Capital.

Cursos de guia de turismo

A serra gaúcha precisa de profissionais qualificados para o turismo
– O técnico forma profissionais
com noções de inglês e espanhol.
Além disso, os alunos aprendem
técnicas de gestão e conteúdos histórico/geográficos referentes aos
atrativos turísticos, visando sem-

pre à sustentabilidade dos destinos
turísticos – conclui Spadetto.
Os interessados podem realizar a matrícula na unidade mais
próxima. Informações pelo site
www.senacrs.com.br/tecnicos.

CONFIRA AS UNIDADES QUE OFERECEM CURSO TÉCNICO
> Faculdade Senac Porto Alegre (Rua Coronel
Genuíno, 130 e 358). Telefone: (51) 3022-1044

> Senac Bento Gonçalves (Rua Saldanha Marinho,
820).Telefone: (54) 3452-4200

> Senac Caxias do Sul (Avenida Júlio de Castilhos,
3.638). Telefone: (54) 3225-1666

> Senac Cachoeira do Sul (Avenida Júlio de Castilhos,
1.120). Telefone: (51) 3722-3187

Coletivo Coca-Cola abre inscrições no Estado
O Coletivo Coca-Cola está com
inscrições abertas para o seu ciclo
de treinamento profissional em
mais de 130 comunidades em todo
o Brasil. Na Capital e na Região Metropolitana, os interessados podem
se inscrever de 28 de janeiro a 25
de fevereiro nas seis unidades do
projeto. Para isso, é preciso ter entre
15 anos e 25 anos e ter concluído
ou estar cursando o Ensino Médio.
Ao todo, são mais de 15,6 mil vagas

disponíveis em 12 Estados e no Distrito Federal. Só no Rio Grande do
Sul, serão 720 oportunidades.
O principal curso oferecido é o
Coletivo Varejo que prepara jovens
para o primeiro emprego na área de
varejo e encaminha para o mercado
de trabalho formal. As aulas, teóricas, lúdicas e práticas, ocorrem duas
vezes por semana, por duas horas
e utilizam ainda um game que simula as atividades de um mercado

varejista. As aulas têm duração de
dois meses e começam no dia 25
de fevereiro. Além do certificado de
conclusão, os participantes recebem
indicação para processos seletivos
de grandes empresas. Com isso, a
proposta do programa é preparar cidadãos qualificados com condições
de disputar boas oportunidades de
trabalho. Mais informações pelo site do projeto www.coletivococacola.
com.br/onde.html.

Por dentro da lei
Quais são os direitos trabalhistas do empregado que pede demissão após completar um ano
de serviço?
Quando o empregado decide encerrar a relação de emprego e comunica o empregador da intenção de
não lhe prestar mais serviços, tem
direito ao pagamento de eventual
saldo de salário e de 13º salário proporcional, bem como a receber férias
vencidas e férias proporcionais.
É importante destacar que, confor-

me o parágrafo 2º do artigo 487 da no endereço eletrônico http://www.
CLT, o empregado deve conceder ao trt4.jus.br/portal/portal/trt4/consultas/
empregador um aviso prévio, geral- cartilhas/trabalhador.
mente de 30 dias, ao seu desligamenEnvie sua dúvida para
to da empresa. Caso esta regra não
empregos@zerohora.
seja observada, o trabalhador estará
com.br.
sujeito ao desconto do valor das verInformações dadas pela Comissão
bas rescisórias a que tem direito.
O Tribunal Regional do Trabalho da de Comunicação Social do Tribunal
4ª Região disponibiliza aos cidadãos Regional do Trabalho do RS, com base na
jurisprudência trabalhista predominante,
uma cartilha que aborda, por meio de não representando necessariamente
uma linguagem simples e objetiva, os o pensamento individual dos
direitos básicos do trabalhador, den- desembargadores que compõem o tribunal
tre eles, o aviso prévio. Está disponível no julgamento de casos concretos.

✔ A Escola Profissional Fundatec (EPF) promove, no dia 29
de janeiro, a 11ª edição do Talk
Show da Qualidade – Mercado,
Perspectivas e Carreira. No encontro, serão abordados assuntos
relacionados à formação técnica
no Brasil e apresentados os novos cursos técnicos da escola para
2013 (técnico em administração
e técnico em informática com
ênfase em desenvolvimento de
software). Interessados devem se
inscrever gratuitamente pelo link
epf.fundatec.org.br. A atividade
tem entrada franca e se inicia às
19h na instituição (Rua Cristiano
Fischer, 2.012, em Porto Alegre).
Informações pelo (51) 3320-1059.
✔ Estudantes de Tecnologia
da Informação (TI) que queiram qualificar o currículo terão
oportunidade nos dias 29 e 31
de janeiro, pela manhã e à noite,
quando a Faculdade de Tecnologia Alcides Maya realizará o Certification Day. Serão oferecidas
200 vagas e quatro possibilidades
de provas da certificação técnica
MTA (Microsoft Technology Associate). A participação é gratuita.
O programa será desenvolvido na
sede da Faculdade de Tecnologia
Alcides Maya (Rua Dr. Flores, 396
– centro da Capital). Informações
e inscrições pelo (51) 3254-8383.
✔ A Sisnema, de Porto Alegre, promove nova edição do
seminário online gratuito sobre
Windows 8, no dia 30 de janeiro, das 12h às 13h. Na ocasião,
será abordado o novo sistema
operacional da Microsoft, upgrade e migração, regras de
segurança e outras novidades,
além de tirar dúvidas dos participantes. Interessados devem se
inscrever pelo site www.sisnema.
com.br ou pelo e-mail eventos@
sisnema.com.br. Informações
pelo telefone (51) 3226-4111.
✔ De 18 a 22 de fevereiro, a
White Cube realizará treinamento online de SQL Server Performance Tuning, destinado a profissionais que já tenham conhecimento em SQL Server e precisam conhecer novas técnicas e
recursos de uma Database. Para
participar, é necessário ter conhecimento básico sobre Microsoft
SQL Server. Os encontros ocorrem das 18h30min às 22h30min,
com carga horária de 18 horas.
Será concedido desconto de
10%. Informações pelo telefone
(51) 3228-6488 ou pelo e-mail
whitecube@whitecube.com.br.

