4 Porto Alegre, domingo, 14 de julho de 2013

PENSE EMPREGOS / ZH CLASSIFICADOS

HORA EXTRA
Cursos e eventos

Medalhas de ouro para alunos do Senai

✔ O ciclo de palestras da
Fundatec debaterá, no dia 25
de julho, o tema Profissional
do Futuro: Desenvolvendo
seu Diferencial. O evento é
aberto à comunidade, e as inscrições podem ser feitas até
o dia 23. A palestra abordará
tópicos como o mundo do trabalho e as transformações do
perfil profissional, o valor do
colaborador no cenário organizacional e o que as empresas
esperam e o que você poderá
oferecer. O evento será realizado das 19h às 20h30min, na
sede da Fundação (Rua Cristiano Fischer, 2.012, em Porto
Alegre). Informações pelo telefone (51) 3320-1031.
✔ Quem é o
Líder Eficaz?
é o minicurso
que será desenvolvido no dia
24, a partir das 18h30min, na
Federasul. Recapitular a maneira mais indicada para se lidar com equipes, mantendo-as
atuantes, participativas e criativas, cabendo ao líder o desenvolvimento e aperfeiçoamento
de todos é o tema do programa. Informações e inscrições
podem ser obtidas pelo e-mail:
angelopastro@terra.com.br e/
ou (51) 9912-1945.
A

DUDU LEAL, DIVULGAÇÃO

✔ A Apimec-Sul
está com inscrições
abertas para curso
de aperfeiçoamento
e formação no Mercado de Capitais, em parceria
com o Instituto Educacional
BM&FBovespa. Os encontros
ocorrem de 8 de agosto a 18
de dezembro na sede da Apimec-Sul, na Rua General Câmara, 243, 3º andar, no centro
de Porto Alegre. Informações
e inscrições pelo telefone (51)
3224-3121 ou pelo e-mail apimecsul@apimecsul.com.br.

Maurício Toigo, Henrique Baron e Ricardo Calvi Vivian (esquerda para direita), medalhistas no 42º Worldskills
O Senai-RS conquistou
duas medalhas de ouro no
42º Worldskills, maior torneio
internacional de profissões,
realizado em Leipzig, na
Alemanha. Henrique Baron
e Maurício Toigo foram os
campeões da modalidade de
mecatrônica e Ricardo Calvi
Vivian, em design gráfico. O Brasil
conquistou 12 medalhas e bateu
o recorde do país. Foram quatro
de ouro, cinco de prata e três de
bronze. Na última edição, realizada
em Londres há dois anos, levou 11
medalhas – seis de ouro, três de
prata e duas de bronze.
Este ano, o país disputou em 37
das 46 modalidades do torneio,
50% a mais que na capital
inglesa, para onde o Brasil levou
representantes em 25 categorias.
Além das medalhas, o time
brasileiro volta para casa com 15
diplomas de excelência.
A comitiva do Rio Grande do Sul
desembarcou na última terça-

feira no aeroporto Salgado Filho.
Além dos medalhistas, também
participaram do torneio Lucas
Cardoso (impressão offset)
e Pablo Facchin (instalação
hidráulica e a gás).
A equipe brasileira contou com
a participação de 41 jovens de até
21 anos. Trinta e sete deles saíram
de cursos de formação oferecidos
pelo Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (Senai)
e quatro do Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial (Senac).
No ranking dos 53 países que
estiveram no torneio, o Brasil ficou
em quinto lugar em número de
medalhas, com 52 pontos, atrás
de Coreia do Sul (89), Suíça (73),
Taiwan (65) e Japão (56).
O presidente da Federação
das Indústrias do Rio Grande do
Sul (Fiergs), Heitor José Müller,
acompanhou o desempenho
dos cinco representantes do
Estado, em Leipzig. Ele ressaltou
que as empresas precisam de

pedir demissão, além de
comunicar ao empregador de
sua intenção, deverá cumprir o
período de aviso prévio.
Caso o trabalhador não
cumpra esse período, a empresa
estará autorizada a descontar
das verbas rescisórias o valor
correspondente a um salário.
Contudo, é possível que o
empregador, por sua liberalidade,
dispense o trabalhador de
cumprir o aviso prévio,
renunciando ao direito de lhe

cobrar a indenização por esse
período, na medida em que
concordou em liberá-lo.
O Tribunal Regional do
Trabalho da 4ª Região coloca
à disposição de todos os
interessados uma cartilha
que aborda, por meio de uma
linguagem simples e objetiva, os
direitos básicos do trabalhador.
As informações estão disponíveis
no site http://www.trt4.jus.
br/portal/portal/trt4/consultas/
cartilhas/trabalhador.

profissionais preparados em todos
os níveis, desde as diretorias até o
chão de fábrica:
– As pessoas são a alma da
indústria. O sucesso do país nesse
setor depende dos trabalhadores.
O diretor-geral do Senai, Rafael
Lucchesi, avalia como positivo
o desempenho do Brasil no
WorldSkills 2013. Sua expectativa
de que o país ficasse entre os cinco
primeiros foi cumprida.
– Estamos mais consistentes
na competição. O objetivo
de participar deste torneio é
comparar a qualidade do ensino
que fazemos no Brasil com o
restante do mundo – diz.
No final da cerimônia, Lucchesi
e o presidente da Confederação
Nacional da Indústria (CNI),
Robson Braga de Andrade,
receberam a bandeira do
WorldSkills. A próxima edição
ocorrerá no Brasil, de 11 a 16 de
agosto de 2015, no Pavilhão do
Anhembi, em São Paulo.

Por dentro da lei
Consegui outro emprego
e vou ter de pedir
demissão do emprego
atual. Se eu tiver uma
carta da nova empresa
onde vou trabalhar
informando que devo
iniciar imediatamente,
posso ser dispensada do
aviso prévio?
Quando o empregado resolve

Envie sua dúvida para

empregos@zerohora.
com.br.
Informações dadas pela
Comissão de Comunicação
Social do Tribunal Regional
do Trabalho do RS, com
base na jurisprudência
trabalhista predominante, não
representando necessariamente
o pensamento individual
dos desembargadores que
compõem o tribunal no
julgamento de casos concretos.

Em foco
✔ Rotinas em
Administração
de Pessoal – Folha de Pagamento e Encargos Sociais é tema de curso que a Associação Brasileira de Recursos
Humanos, seccional Rio Grande
do Sul (ABRH-RS), realiza de 22
a 30 de julho, em Porto Alegre.
O segundo módulo do programa tem carga horária de 48 horas. Já o terceiro módulo abordará Rotinas em Administração
de Pessoal – Férias e Cálculos
(15 horas), de 19 a 22 de agosto.
As inscrições estão abertas no
site www.abrhrs.com.br ou pelo
telefone (51) 3254-8222.
✔ O Senai-RS lança cursos
inéditos na área de petróleo e
gás: inspetor de fabricação modalidade acessórios de tubulação e inspetor de fabricação
modalidade caldeiraria e tubulação, em parceria com a MKS
Engenharia, são os primeiros
na Região Sul para o segmento. As inscrições estão abertas.
Informações pelo telefone (51)
3347-8800 ou pelo site www.senairs.org.br.
✔ Estudantes
das áreas de administração e técnico
em administração,
ciências contábeis e
técnico em contabilidade, direito, educação física, informática
(técnico e superior), pedagogia e
alunos do Ensino Médio podem
se candidatar a oportunidades
de estágio na Fundação Universidade Empresa de Tecnologia
e Ciências (Fundatec). Ao todo,
são 125 novas vagas, com bolsasauxílio que variam entre R$ 400
e R$ 800. Os interessados devem
efetuar cadastro pelo link estagios.fundatec.org.br ou pelo telefone (51) 3320-1035.
✔ O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região lançou edital
de um novo processo seletivo
para estagiários a fim de formar
cadastro reserva. As inscrições
devem ser feitas até 15 de julho
no site da entidade (www.fundatec.org.br). As vagas são destinadas a estudantes de Direito, para
atuação em Porto Alegre ou nas
64 cidades nas quais a Justiça do
Trabalho está presente no Estado.
Também podem se inscrever interessados de outras graduações.
Os candidatos devem ter concluído 30% dos créditos obrigatórios
do curso. O valor da bolsa é de
R$ 833, para carga horária de
quatro horas diárias. O TRT também fornece auxílio-transporte
de R$ 6 por dia.

