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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS

CONCURSO PÚBLICO
E-Paraná abre 110
vagas para jornalistas e
demais proﬁssionais da
comunicação
Reprodução site ÉParaná

Edital do concurso será publicado na segunda-feira (17)

A E-Paraná Comunicação, serviço social autônomo
vinculado à Secretaria de Estado da Comunicação Social,
publica nesta segunda-feira (17) um novo edital de concurso
público para provimento de vagas. São 110 vagas para diversas áreas de comunicação, como jornalismo e radialismo,
e áreas administrativas de nível superior, médio e técnico.
Os salários vão de R$ 1,5 mil a R$ 4,2 mil e os proﬁssionais
serão contratados sob regime celetista.
O concurso, que deveria ter sido feito no ano passado,
foi suspenso por determinação do Tribunal de Contas do
Estado. Candidatos que já haviam se inscrito para a prova
anterior - e não solicitaram ressarcimento - poderão aproveitar o valor já pago para participar do teste seletivo atual,
mas deverão refazer sua inscrição no novo edital.
O processo seletivo está sendo organizado pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade
Estadual do Centro-Oeste (FAU/Unicentro). O edital com o
cronograma do concurso, informações relacionadas ao teste
e os requisitos para inscrição podem ser consultados em
www.concursosfau.com.br a partir desta segunda-feira (17).

ACP homenageia
empresários no Dia
Nacional do Comerciante

PUBLICAÇÕES
6Ò08/$'(5(&(%,0(172'(5(129$d2'(/,&(1d$'(
23(5$d2

$HPSUHVD.$/$<'2%5$6,//7'$LQVFULWDQR&13-WRUQD
S~EOLFRTXHUHFHEHXGR,$3,QVWLWXWR$PELHQWDOGR3DUDQiHPDUHQRYDomR
GD/LFHQoDGH2SHUDomRFRPYDOLGDGHDWpSDUDDWLYLGDGHGH)DEULFDomRGH
3URGXWRV4XtPLFRVVLWXDGDD$YHQLGD0DULQJiQ$WXED3LQKDLV(VWDGRGR
3DUDQi&(3


6Ò08/$'(3(','2'(/,&(1d$$0%,(17$/081,&,3$/
6,03/,),&$'$
05*02725:25.6/7'$±0(WRUQDS~EOLFRTXHLUiUHTXHUHUj6(00$
3,1+$,6D/LFHQoDDPELHQWDOVLPSOLILFDGDQDDWLYLGDGHGH&20e5&,2$9$5(-2
'(3(d$6($&(66Ï5,26129263$5$9(Ë&8/26$87202725(6
&20e5&,29$5(-,67$'(/8%5,),&$17(66(59,d26'(0$187(1d2(
5(3$5$d20(&Æ1,&$'(9(Ë&8/26$87202725(6H&20e5&,2$
9$5(-2'(3(d$6($&(66Ï5,2686$'263$5$9(Ë&8/26
$87202725(6QD5XD-DJXDULDtYDQ±$OSKDYLOOH*UDFLRVD±3LQKDLV35


6Ò08/$'(5(48(5,0(172'(5(129$d2'$/,&(1d$'(
23(5$d2
$*,&20e5&,2'(&20%867Ë9(,6/7'$&13-WRUQD
S~EOLFRTXHLUiUHTXHUHUj6HFUHWDULD0XQLFLSDOGR0HLR$PELHQWHGH&85,7,%$
600$D5HQRYDomRGD/LFHQoDGH2SHUDomRSDUD&RPHUFLRYDUHMLVWDGH
&RPEXVWtYHLVLQVWDODGD58$*(1(5$/32//,&2(/+27$580$
&85,7,%$35

Em evento promovido pela Associação Comercial do
Paraná (ACP) e Conselho do Comércio Vivo nessa sexta-feira
(14), em comemoração ao Dia Nacional do Comerciante e
patrono do Comércio Paranaense, os empresários Maurício
Frischmann, presidente da rede Frischmann’s Magazin SA,
Artur Grynbaum, presidente do Grupo O Boticário e Ruy
Senff, fundador do grupo Senff Parati, receberão homenagem
especial pela tradição no comércio curitibano, pelo sucesso
em liderança empresarial e pela notória contribuição ao
desenvolvimento no comércio, respectivamente.
Com a supervisão do Conselho do Comércio Vivo,
coordenado pelo vice-presidente Camilo Turmina, a ACP
aproveitará a oportunidade para homenagear com o título de
destaque pela contribuição pioneira ao comércio e indústria
no Paraná o empresário Ardisson Naim Akel, presidente da
Junta Comercial do Paraná (Jucepar).
O Dia Nacional do Comerciante é comemorado no dia
16 de julho desde 1953, quando o então presidente da
República, João Café Filho, sancionou lei em memória do
nascimento de José Maria da Silva Lisboa, o Visconde de
Cairu, que havia convencido o imperador Dom João VI,
em 1808, a decretar a abertura dos portos brasileiros às
transações comerciais com as nações amigas.
Em 2014 o governador Beto Richa sancionou a Lei
18.148, de autoria do deputado estadual Ney Leprevost
(PSD), atribuindo ao empresário Ildefonso Pereira Correia,
fundador da ACP em 1890, o título de Patrono do Comércio
Paranaense, atendendo a uma solicitação formulada pelo
vice-presidente Camilo Turmina, que na manhã dessa sexta-feira estará depositando uma coroa de ﬂores no túmulo do
heroi nacional, no Cemitério Municipal.
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Palestra gratuita sobre
empreendedorismo
feminino
Na próxima quarta-feira (19) será realizado o primeiro
evento técnico do Prêmio Empreendedora Curitibana 2017,
com palestras das especialistas Carla Alzamora e Valquiria
Porto Rosa. Elas falarão sobre a representatividade das
mulheres, desaﬁos enfrentados e os passos para criar e
manter um ideia ou negócio de sucesso.
Carla Alzamora, diretora de Planejamento da Heads
Propaganda, falará sobre o cenário e os desaﬁos que as mulheres enfrentam e como elas são tratadas e representadas
na mídia. Já Valquiria Porto Rosa, sócia da Porto Branding,
vai falar sobre o que é “branding”, que vai muito além de
uma marca e a sua gestão, envolve várias questões de
estruturação, planejamento e desaﬁos postos na carreira
da mulher empreendedora.
O evento é focado no empreendedorismo para as mulheres, mas os homens também podem se inscrever. A participação é gratuita e é preciso se inscrever no site http://www.
agenciacuritiba.com.br/evento-premio-empreendedora.
O próximo evento está previsto para acontecer em outubro, mas será fechado para as 30 ﬁnalistas classiﬁcadas
no prêmio. A premiação ﬁnal acontece dia 30 de novembro,
na Capela Santa Maria.
O Prêmio Empreendedora Curitibana 2017 conta com
136 mulheres inscritas, cujos projetos estão sendo avaliados
pela comissão julgadora do prêmio.

