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RESULTADO

DA PESQUISA DE

SATISFAÇÃO PAIS 2018

Fone: (47) 3398 4949 IRua Bom Retiro nO1251, Bairro dos MunicipiOs,
paisbcinclusaosocial@live.com Balneário Camboriú, 5C, CEP88337-420

mailto:paisbcinclusaosocial@live.com


.-i...-....•
1••••••• 1:.
I•••• ~•••••••••••..•ii~.'.-lI •• 1l .•a••• 1.".• ••

Pi A IS IAssociação de Proteção
J'-\ Acolhimento e Inclusão Social

Apresentação:

A Pesquisa de Satisfação PAIS é um instrumento anual de verificação da

qualidade dos atendimentos prestados pela Associação PAIS, conforme plano de

trabalho fiscalizado pelo Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente

- CMDCA I Comarca de Balneário Camboriú e a Prefeitura Municipal de Balneário

Camboriú, através do Fundo da Infância e Adolescência _ FIA.

A Pesquisa ocorreu no ínterim de 03/09/2017 à 22/10/2018.

Procedimentos:

A Pesquisa de Satisfação PAIS é composta de 25 questões, sendo 3 delas
descritivas.

As questões são subdividas em eixos: A Associação (estrutura), Os

Atendimentos (abrangência da família), Atendimento PSicoterapêutico (avaliação),

Atendimento Social (avaliação), Atendimento Jurídico (avaliação), Atendimento
Pedagógico (avaliação).

Participaram da pesquisa usuários de dois projetos realizados pela Associação

PAIS, Projeto Pais e Oficinas Terapêuticas e de Geração de Renda.'"

A participação na pesquisa não e obrigatória, bem como não ê obrigatória a
identificação do usuário.

Fone: (47) 33984949 IRua Bom Retiro nO1251, Bairro dos Municípios,
paisbcinclusaosocial@live.com Balneário Camboriú, SC, CEP88337.420
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Anâlise de Dados:

AssoêíAÇÃOA "._,'.~, __ ~

Como você avalia o atendimento inicial (acolhimento)
recebido na Associação PAIS?

Ótimo Bom Regular Ruim

Fone: (47) 3398 4949 IRua Bom Retiro nO 1251, Bairro dos Municipios,
paisbcinclusaosocial@live.com Balneário Camboriú, SC, CEP 88337-420
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•
Como você avalia a triagem?

Como você avalia o espaço físico na
Associação PAIS?

ReguJar.13%

Fone: (47) 3398 4949 IRua Bom Retiro nO1251, Bairro dos Municípios,
paisbcinciusaosocíal@live.com Balneário Camboriú, SC,CEP88337-420
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II!I -
Q~!E~O!M~Et~

Há quanto tempo você participa da Associação PAIS?
De la.6m â 2

anos,4%

Fone: (47) 33984949 IRua Bom Retiro nO 1251, Bairro dos Municipios,
paisbcinclusaosocial@live.com Balneário Camboriú, SC, CEP 88337.420
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~ Acolhimento e Inclusão Social

Qual a expectativa no tempo de tratamento?

9 meseS,5'36

Quais dos atendimentos você recebe ou recebeu na Associação
PAIS?

Atendimento
SOCial,9%

Fone: (47) 3398 4949 IRua Bom Retiro nO1251, Bairro dos Municipios,
paisbcinclusaosocial@live,com Balneário Camboriú, 5C, CEP 88337-420
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M Acolhimento e Inclusão Social

-.

Quantas pessoas da sua familia são atendidas pelo Programa
PAIS(Atendimento Psicológico).

Quais os fatos que você identifica que motivam as faltas?

• Dificuldade de locomoção
• Incompatibilidade de horârio
.Fatta de afinidade com a

profissional
• Objetivo não estâ sendo

alcançado
• Entendo que o problema não
ê comigo

11 Não tenho quem acompanhe
.Psicoterapia obrigatôria
• Fêrias/viagem
.Guarda compartilhada

Fone: (47) 3398 4949 IRua Bom Retiro nO1251, Bairro dos Municipios,
paisbcinclusaosocial@live.com Balneário (amboriú, 5(, (EP 88337-420
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PI A IS I Associação de ProteçãoJ'-\ Acolhimento e Inclusão Social

Você percebeu melhora em si ou em sua família
(atendimento psicológico).

Não,l%

Qualidade dos Atendimentos Psicoterapêuticos

Fone: (47) 3398 4949 IRua Bom Retiro nO 1251, Bairro dos Municipios,
paisbcinclusaosocial@iive.com Balneário Camboriú, SC, CEP 88337-420
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..- .~..=.- .
I •••• '!••.....,•..
~•......

• •••• ••••"..... .••••••••'.o
PI A IS I Associação de Proteçãori. Acolhimento e Inclusão Social

Qualidade dos Atendimentos Sociais
~- ~-----_.-._-------- ------~-- -- - -

ATENoíMÉN'roJ@iblcb~."".... -.- ..._,._., .. -~

Fone: (47) 33984949 IRua Bom Retiro nO 1251, Bairro dos Municipios,
paisbcinclusaosocial@live.com 8alneário Camboriú, SC, CEP 88337-420
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Qualidade dos Atendimentos Jurídicos

Como você avali o atendimento Pedagógico?

Fone: (47) 3398 4949 IRua Bom Retiro nO 1251, Bairro dos Municípios,
paisbcínclusaosocial@live.com Balneário Camboriú, SC, CEP 88337-420
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1. Além do que já é oferecido, o que você gostaria que a Associação PAIS lhe
proporcionasse?
"Teatro",

"Desenho",
"Dança",
"Dança".
"Aulas de piano, dança, aulas de canto e
teatro",
"Teatro".
"Teatro".

"Terapias alternativas, hipnose, reiki etc".
"Dança, teatro, idiomas também pela
manhã".
"Teatro".
"Dança, teatro".
"Música".
"Dança e teatro".
"Psiquiatria".
"massoterapia, confeitaria".
"Artes e dança".
"Bijuterias".
"Manicure",
"Dança",
"Dança",
"Teatro".
"Dança".
"Teatro".
"Dança".
"Teatro".
"Teatro".
"Dança".
"Violão
"Dança",
"Dança",
"Projetos e oficinas para crianças".
"Bijuterias, curso de costura, manicure
etc".
"Dança".

2.Como você avalia as atividades desenvolvidas pela Associação à comunidade (palestras,
festas juninas, festa da familia)?
"Ótima".
"Boas".
"Não participo".
"Excelentes"

Fone: (47) 3398 4949 IRua Bom Retiro nO 1251, Bairro dos Municípios,
paisbcinclusaosocial@live.com Balneário Camboriú, SC, CEP 88337.420

mailto:paisbcinclusaosocial@live.com
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"Boas e acho bem legal esse
ato!".
"Não participo",
"Não participo".
"Não participo",
"Não participo".
"Não participo".

3.Deixe abaixo sua sugestão, elogio e/ou crítica sobre a Associação PAIS:
" Para mim está tudo bom, fui bem atendida. Está me ajudando muito".
"Queria mesmo agradecer, está me ajudando muito, mudando bastante minha forma de pensar e
me ajudando a ver por outro ângulo",
"Pintura no sobrado inteiro".

"Uma atitude incrível capaz de promover coisas boas para quem não tem condições".
"Deveria ter conhecido antes esse lugar",
"O PAIStem psicólogas incríveis",

"Uma lugar bons e profissionais ótimos",

"Lugar de pessoas muito atenciosas, mas um lugar de difícil acesso por ficar em um lugar longe"
"Gostaria que tivesse este serviço mais próximo ao centro, bem como outros bairros populosos".
"Ótimos profissionais e qualificados".
"Confio muito",
"São bem atenciosos".

"Sou grata a associação por ter acolhido a mim e minha familia".
"O respeito e alegria, acolhimento de todo o pessoa".
"O respeito, acolhimento de todas as pessoas, sempre com um sorriso",
"Para a comunidade que precisa de apoio é muito útil".

"Respeito, acolhimento e sorriso no rosto de quem atende é muito importante e isso tem muito".
"Sugiro que seja feita uma reforma para melhor a estrutura física do PAIS".
"Gosto bastante da "psicóloga" e gostei muito da "psicóloga anterior" ".
"Melhoria no espaço físico".
"Gostaria de um instituto próximo a minha casa".

"Elogio é fundamental, é como estar em casa já é minha segunda família".
"Muito bem atendida".

"Fico feliz por esse lugar proporcionar ajuda de qualidade e gratuita. Muito obrigada".
"É um oferecimento muito bom para ajudar muitos jovens. Com certeza já mudou a vida de
muitos".
"Um ambiente maravilhoso",

"Para mim estou sendo bem atendida a atenção aos netos esta sendo ótima não posso reclamar
de nada, estão de parabéns".
"Ótimo profissionais e excelente atendimento".
"Parabéns aos magníficos profissionais que aqui se encontram".
"Ótimo lugar, com pessoas muito boas".

liAassociação pais para mim são como segunda família com ótimos profissionais".

Fone: (47) 3398 4949 IRua Bom Retiro nO 1251, Bairro dos Municípios,
paisbcinclusaosocial@líve.com Balneário Camboriú, SC, CEP 88337.420
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"Gostaria de deixar os parabéns a equipe que passamos, pois fomos bem acolhidas, ótimas
profissionais, creio que seja um serviço de grande importância para a comunidade, estou muito
satisfeita com tudo especialmente com atendimento da psicóloga Janaina".
"Muito acolhedor, atendimento fantástico. Faltam elogios para descrever o espaço maravilhoso
que tive a oportunidade de ser atendida".
"Muito bom pois ajuda as pessoas".
"Excelente projeto para apoio as famílias e comunidade",
"Vislumbro como uma instituição que renova a humanidade".
"Me faz muito bem, encontrei no momento pior da minha vida".
"Parabéns a todos os profissionais".
"Melhor coisa que já fizeram no bairro dos Municípios".
"Ambiente agradável".
"Lugar excelente".
"O PAISé um lugar ótimo de vim, continue assim. Profissionais qualidades e que ama a
profissão".

"Tive contato com psicólogas distintas e fui bem atendidos por todas".
"Muito obrigada por tudo".
"Ajuda muitas pessoas, muito bom".
"Muito bom pois ajuda as pessoas".
"Muito bom".

"Acolhimento e atendimento muito bom. Profissionais muito atenciosas".
"Pessoas muito responsáveis dedicadas e acolhedoras (todas)".
"Critica sobre as salas fechadas, úmidas e com odor de mofo".

Reiteramos que a Associação PAIS encontra-se sempre de portas abertas

para a comunidade conhecer e se beneficiar dos Projetos oferecidos.

Sendo o que tinha no momento para apresentar.

Balneário Camboriú (SC), 22 de outubro de 2018.

Fone: (47) 3398 4949 IRua Bom Retiro na 1251, Bairro dos Municipios,
paisbcinclusaosocial@live.com Balneário Camboriú, SC, CEP88337-420

mailto:paisbcinclusaosocial@live.com
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PI A IS I Associação de Proteçãor;, Acolhimento e Inclusão Social

Tatiane Marafon

Coordenadora Técnica PAIS

CRP: 12/07080

Fone: (47) 3398 4949 IRua Bom Retiro nO1251, Bairro dos Municipios,
paisbcinclusaosocial@live.com Balneário Camboriú, SC, CEP88337.420

mailto:paisbcinclusaosocial@live.com
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PROCESSO DE DIVULGAÇÃO

Rua Bom Retiro, n01251 • Bairro Municípios.
Balneário Carnboriú - se

Fone "(47) 3398 4949
pa isbcinclu saosocia 1@livt3.com

mailto:1@livt3.com


PROCESSO SELETIVO - ASSOCIAÇÃO PAIS

Referência: Janeiro/2018

Data de Abertura do Processo: 14/12/2017

Data de Início das Entrevistas: 02/01/2018

Data de Encerramento do Processo: 09/01/2018

Data de Admissão: 11/01/2018

Cargo: Psicóloga

Tipo de Vaga: Substituição ( Daiane Bussularo)

(V's Recebidos: 39

Candidata Selecionada: Helena Krug labes

Cargo: Aux. Administrativo

Tipo de Vaga: Nova

(V's Recebidos: 37

Candidato Selecionado: Pedro Ernesto Gonçalves dos Passos

Cargo: Estagiário Psicologia (não remunerado)

Tipo de Vaga: Nova

(V's Recebidos: 12

Candidato Selecionado: Paula Cristina Monn



Cargo: Clínico Geral

Tipo de Vaga: Nova

(V's Recebidos: 01

Candidato Selecionado: João Alexandrino

Cargo: Tecnico em Enfermagem

Tipo de Vaga: Nova

CV's Recebidos: 10



OAI.C" I Associaçâo de Proteçãor1'1 J Acolhimento e Inclusão Sodal

PROCESSO SELETIVO

ENTREVISTA ADMISSIONAL

DADOS PESSOAIS

Nome .

Endereço , .

Contatos .

Idade Estado Civil .

Formação .

....................... " ., .

...........................,..............................................................................................................................

HISTÓRICO PROFISSIONAL

Expenenclas .... 0.0.0.0 •••••••• 0.0 0.0 •••••••••••• 0.0 •••• 0.0 ••••• 0.0 ".0 •••• 0.0 •••••• 0.0 0.0 •••• 0.0 ••••••••• ", ••••• 0.0 •••••••• 0.0.0.0 ••• 0.0 •

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

... . . .. ... .. . ... ... . ... ... ... .. .. . ... . ... .. ... ... . .

...........................................................................................................................................................

Disponibilidade de Horario .

Rua Bom Retiro, n01251 - Bairro MunicípiosI.
Balneário Camboriú - se .,.

Fone :(47) 3398 4949
paisbcinclusaosocial@live.com

mailto:paisbcinclusaosocial@live.com
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I\\IX1UflII l:mHÁIIIl,-l\lllIJIlS 00
!'.P,XO~.I\parlir (ie 1B al\U~_S~lal io
n comhinnr. Ilua fllllõnio C;II:1i11IQ,
105. Fal0n(la -llüjailSC (~tfás!lo
Teatro MUlliCillal). 01\5 12:UOh as
16:00 h. cõe: 11723

AUXILIAR UI: COMI'IlAS-
Feminino. li pml!r de 18 anos,
Saltirio: 1l$:1242,OO + beneficia.
Rua Antônio CaetllllO, 105 -
Fawllda .llajailSC (atr:ls da Teatro
Municipal). DAS 12:00 h as 18:00
11.cOa: 11767

AUXILIAR DE COZINIIA. Feminino,
fi r~rlir de 18 ~~os, SHlárioa
combi~3r. Rua AlIlôlIin Caetano,
105 - F~mnrla • llajallSC (alrás
do lllalro MllIlir,iplIll. DAS 12:00 h
ns 16:00 h. CÓD:üB

AUXILIAR DE DEP/l.RTAMENlO
cOlnABll~ A~lb(ls os sews. 1\
parti! dos 18 ~no3:SALABIO; 11$
1.35(1,00, apó~ eXll H$ 1.500,00
f beneficio, flua/lntônio Ca~IMo,
105 - Fazellda .Ilajai/SC (alr:ísdo
Teatro Municipal). DAS 12:0011 a,
18:00 h. CÓO: 11791

AUXILIAR OE D~P/lRTAMEN-
TO FISCAL- Ambo, o~ sexO'S.A
partir dos 16 allus. SfllÁRIO: R$
1.350,00, após a~p Il$ 1.500,00
+ bonefício.llua Anlonio Caetano,
105 -Falenda .ltajailSC (alrásdo
Toatro Municipal), OAS 12:00h as
18:00 h. CÓO: 11792

AUXILlAIl DE OEI'AIlTAMEIITO
PESSOAL- Felllinino, A Imrtir dus
11l anos, SALÁIlIO: RS 1.268.00,
a~ós exp 11$1.4110,00 ~ IJClle(lCio,
Rua Antônio Caolallo, 105 -
FaleMa . Itajai/SC (atlll5l1a lealm
Municipal), DAS 12:lJlJ 1Ias 18'00
h, eM: 11703

flUXIl tAn DE UES~NtlO- A•.Ttlos
u, sexo,. A pallil <le 18 ano!;.
SALÁRIO:11$1.1~~,(lO,õl(JôscljIRS
1,í'!14,lIO ,,11UI1I,firio1lII;lAro/ilruo
ColüfUllO,f 05 - rammlH -Il;,j;li/se
latril, (Irl Teatru MUllICillOl'j.[lAS
12:0011 as le:oo h.l:(JtJ:8SS!l

" 1"" li' <I•. j:1 ;"''':' ~;<ll:lrill ~
""I"I\"IA, I ,,,.I'~' ",i,l. ~""a ~nfi!llill
(;,Ir.t;IIIO, IO!j - F<1II'lllia .Ilaiai/SC
(all!l" (In .tc.iII'() Murllcipal) [lflS
12:001\ w; ItLOIl li. COil:11744
CONIHI[lIIA. fOlllillinu, Apartir
de 1B anos S~Ii\(io a comllinal +
be~elicio. fllr<l fllltünio Caetanu,
105 - falrndol - Itajai/:>C l~hõis
do Toalre Mlllli(;ipat). OflS 12:00 1\
as 16:00 li, COI):11262

COOnOENAOOIl DE ESTAMPARIA
DIGlTAl- Amllos os soxo~. fi palfir
de 18 anus, Salurio a combinar -I-
beneficio, nua Antônio Caetano,
105 _ falomJa . ltajal/SC (alrás
do Tea\lo MUllicipal), OflS 12:00 h
as 16:00 11.(;01):11605

CDOlloENAOOn FISCAl- Ambos
os sexos. /I IJaltlr dc 18 ailOS,
Salâliu n r.omlJlnar, RIJa Antõnio
CaOlijllO, 105 - Fazenda - Ilajai/
SC (alliÍsdo Teatro MuniGÍpal), DAS
12::0011 as 18:00 h, COO:1172S

CORTAOEUlA OE TESOURA MA-
NUAL- feminino. fi p~rtir do 18
anos. Salário a r,omiJinar, Ilua
Antônio C~~tnllo, 105 . Fazcndn
_ ttnjni/SC (~tras do Toalro
MlIIllcip~I). DAS 12:00 h HS 18:00
t1.CÓIJ:11697

COSTUREtllA- Feminillc. A paltir
de 18 allos. Sal~rio a combinar.
R!I~ /lntônio Cactmlo, 1()5
Falellda -ltajailSC {atr~~ do TeotlO
Municipal). OAS 12:0lJ 11as 18:00
ti. CÓll:11757

COSTltREIRA- Feminino. A (J<lltir
do 18 anos. S~I~riu iI cUI111)inar.
Ilua Antônin Caetano, 105
FawlI{la .ltnjailSC (atlas 1I01eatlo
Municipal), 11AS12:00 h as 18:00
tI. cóu: 11778

COSTURF.tRlI.. FmninillO.1I. pallir
de 18 anos, :;~I~ri() a C()Hlliillilr.
Ru~ /\lltilllio Cn111a1lO, 105 -
r~lcnuH .lhjaiISI: (aliá" do Teatro
Municipal) DAS 12011 fi a~ 16:00
11. cnu: IIG2B

co:aUIIUil/l .. H~mir,illn ,i partir
IÍI: lB i\llll';. Sill;uin ~ C1HlllJiuar,
Rlla /\f1lóllin C~I(,tallO, liJ:j

UI~ I" '1"",< :"Lla'''I'' c<JlllIJllla<,
Ihl" flllt[JI,in Cael<lllll, III~;
I'om,ri:!- lI'j::.:;uu';,fr:is 1101u"tro
1,1lillicilliJI),UI\" ,l.11II 11fio fh:OI,
ti. C60:6:;8:,---------_.
ELHlltCtSTII lll, MANUIalÇAO-
MHSr.uti'IO /\ t1,utir (I~ 18 mlOs.
Salilrio a cOlllbinar, 11IIafllltônio
Caetano, 1tl5 - Fazenua - lIajail
se (atds do Teatro MUllÍcipall. llflS
12:00 tI as 11\:00 11,COO:117!l9

ENCAtlllEGADO DE OBRA-
Masculino. A partir de 18 anos
Salálio a combinar. Rua Antônio
Caetano, 105 - Falenda - ltajall
se (alras do Teatro Munlcipat). DAS
12::01)h as 18:00 t1. COO:11526

EXECUTIVOOEVENDAS-AmlJos os
sexos./lpnrfir de 18 anos. Salário
a cemniMr.llua IInlônlo Caetano,
105. Falenda -Itnjai/Se (atrás do
TeaHo Municipal), OflS 12:00 h as
18:00 h. CÓD:11461

JAROtNEtRO- Mascufino, /\ partir
de 18 anos. Satárlo a combinar.
Rua Antônio Caet~no, 105 -
FMoMa -llajallSC latrás do Teatro
Municipal) OflS 12:00 Ila518:00
h. COO:971O

lAMtNIIDOR - Masclllino.fI partir
de 18 anos, S,lt;"!rlu a combillar.
flua flnlôlHo Cnutano, 105 -
Falelltla -IWjaiISC Wr~8do Tealrn
Mlllliclllet), O/\S 1í':00 h as 18:00
h. CÓD:11755

MANUTENÇ./iO lltllRÁUltCA-
Masculino, fi partir (Ie 18 anos,
Sat~rio a combinar. RlIa fllltõnlo
Caelal\o, 105 - Falnnda - Itajail
Sr, lat<ás do Tealro MllIliGip,II).lJflS
12:0011 as 18:00 1\ COO:11607

MIIRCENEIRO- Masclllino,
A IIHltir de 18 nllO~, Satúrin a
wlllbinar, flua /\1I1611ioCn>ltalllJ,
105 fa~RllLtol' t1ajailSC (~tr:i:;
do Teaho MlIIlir:ipall.IlA~ 1~:OOt1
a, 111:0(Jli, C()ll:I1~;7~

r~EcÂlJtr;n IH: IV1ANUTf.flçi\n~
Ma"ulllllIl, fi P:.I[\II {ie fH ann~;.
Sal,iri" fi I'IIlnUI(I,lr, nua /\nW"i(l
r.autiHlo, liI'j . 1,II'Hlda . ItlJi!il
se lalrt<, (11I1~~I'nMllnlClpal)llNi
i2:01l11 w, fe:~HIII.1:()D:11~\~,1

I.''111(I :,~'" ,1<:.1';111.I!II:' :) IH' I,
11i.l1II11.(;1111:ll/li!

:'I!!rl.:1t ~. :'1\1 1111'1:1\111111-.',111I
VIl- MiI:;CHlino.f\pa'lir nr. 111;11"";'
Sal~lio a GomlJi"f1r l1ua i\rllollfo
Cuct;UIU, 111:;- In!~III!J . It:ljail
se (~Ir~, do Tnatlo Mllmdpal), nfl:;
12:00 h ~g 18:00 1\ GOI):t 1:;/11

I'tZZAtrlLO- AnI~os li, sexos,
fi parlir (ie 16 anu.~, S;II~lio a
combinar, flua AlItônlo Gaelltllu,
105 - Fazenda - llaj~i/SG (atrás
do Teatro Municipal). OflS 12:UO h
as lB:OO h, COO:11797

PtZZAlOlO COM MEI- Ambos os
se~os.A partir d~ 18 anos. Satarla
a cOlllbillar. Rua Antônio Caetano,
105 - Fazenda. Ilajai/SC (atr~s du
Tcatro MonicipaO. DAS 12:00 h as
fIl:OO h, COO:11785

PLANEJADOR DE OBnAS-
Masculino," paltir de 18 aIHJS,
Salllrio a r.ombln~l. Rua flolôniu
Caefano, 105 - FazellllJ - IWj,lil
se lalrâs do Teatro MuniGipat).I1AS
12:00 h as 18:00 ti. eÓl1:116S1

PREPAAAIlORPAR/I I'INTURA1111-
TOMOTIVA-Masculino, Apmlir de
le anos. Sahirio a combinar.lllla
/lnlõnio Caetano, 105 - fa7enda
- lt~jaí/SC (atras de Teatro
MWlicillal). OAS 12:0011 as lH:OO
h.COD:l1G53

PIlEPAllflDOIl PAHA PINTURA
AUTOMOTtVA. Ambos os ~oxos.
A plIIlir de 18 anos. ~utiuio a
Comllinaf, nll~ flntüllill Caot;mll,
105 - Fazenda . lt~jai/SC (atfiis
(fo Tealfl) MUlllcipal).lJflfo 12:00 h
as 18:00 b. eOO:lIHO:J

l'tIUJETiSTA- MaSClllino. Allartir
de I R Hnos. SIlI,iriu 'I COlllbinar.
I\ua A~fôlllo Caolllllo, IO~; -
Fawll(l~ .ltajai/SC (;;Iras do Toatro
Munldllai) DAS 1~:01l h as H\:OO
h. c(lD.l1 n/o

BEt:t'I'ClOrlISm- Fnlllillillll,
fi p~llir dn 18 ~IIII:;. Snlarlll ;1
CUlllllm3r. I\ml Antimio (;<1111<1110.
t 05 I <l/1;lIIi<l- Itajail~;t: (<llril:;
110Tealro Mllllitil'llll, II{\~;17,00 IJ
as le:1l0 h, CrllJ:l I~(I~

1:,",~I":IIl, 1115 Iw",d, Ii;rjilii
:;r: lilll {I~de lOi,tl (I " ",i~'1!,Ii~liA:,
lí':I)II~I.:~ lij:nr~.~1 I \,~:r::I.I:

ft:mltGlI EM tUlll""II,I, f',I'II:.),:
os sr:x()s. fi (Jal;1;1V In ,11105.
S;,la(l() ~ coml!ill~ •. IHla Mtallll'
(;~r.t,1I10, 105 . r~I(~llIia - Itn]all
se (atnír,!lo Teatro MIIlliciilill),DAS
12:0011 as 1H:OOIJ. CÓO:1Gí'7

TtCNtCO EM ENFEtlMAfiF.M.
Ambos os ~exos. A paltir de 18
,1II0S. Salilrio a comlJinar. Alia
flntônio Caot~no, 105 - F~zcnda

ItajallSC (atr~s do Teatro
Municip~t). OflS 12:00 h as 18:00
h.eÓO:ll78!l

T~CNICO EM ENFERMAGEM-
flmbos os sexos. A p~rtif de 18
anos, SOltário a combinar, Rua
flnlônio Caetano, 105 - Fawnda

itajul/SC latrás (to Tealro
Municipal), OAS 12::00 11as 18:00
li. COD:9900

TÉCNtCO EM ENFEtlMAGEM.
AmlJos o~ sexos. A partir de 18
anos. Salário a cOlllllin1U. RlIa
flnlônio C~etano, 105 - FalCilda
" IlajnilSC (aI ruo do Toatro
MlInir.lpat).OflS 1~:00 h as 16:00
11.CÓO:117118

TÉCNtCO EM tMt'tl~SSOIlAS-
Ambos os sexos. fi paltlr rle 111
nnos. SnliÍrio a cOlll11innr. Rlla
Antôllio C~etallo, 105 - falOnda
_ tlnjaiJSC (alriÍs do Tealro
M'l(lidpat), IH\'''; 1?:llO 11as lR:OO
h, COO:11645

TEeNtCO EM I1EFnlGEI1AÇAD-
Mnsr.u!illo./I p~rfir (In 18 aliaS.
S~I,irio a eOfllbin~r. tiu~ fllllilllio
Cn(~tallo, lO" - Fall1lllh1 . tlajail
sr. (afrás du Tcatro MOlliclllill~.IJA::
I~:(ln li as tH:lJtlli. C6ll:1111'1

TÉcrltCO EM sMJIl~ - flrllll:.'>;(]$
:,exos, A pai til d~ 18,1110:;.Sillli!Irl
~ r.OIIIIlIl131.Ilua Mllilli,: (:ilnt'lno.
JWi. FHWn(!il 1I'ljai"SC \,l!rlls ,!"
l~i\flO Mllllir,lp;lIl, nAS iclJtlll 'I';
tl\:0I1ile()I1,11~;/0

rlJltUI ~11I11l- ~hIUII'llo. fll',",lil
IlC 1ll aIIOS, Snl~nn i' l:m:lfllll,11.
HlI:1 J\lrtilllio r."rfa'I':., IW, -

ti, 'i:,,," "', ,,"i"'" II 1':1,;11 li'

11, :111":'. ',,,1;<110..• ',l'."'!"I:"
1"'''I'I:"io 1111:1t,,,:;I'II<) 1:;1(;1"'1<'
Ilh I f1/('lld" :t"J:lii~;t: i,III;;',
,io i~d!l •• 1,':11:11;"'1';,11,I'i\~: I ~:1:'111
iL~;flJ:illlll.d\il:II:;)!1

II/II;A t,i{f:tll:;11I1I \'1\111\ 1'1:11
ilmilO5 'l, ~r~xns. A p~,.ti,. <1(,
111 ,lIIOS. SaliÍlio ~ COllltJI"ar ,
hCllelir.io, 1111;1flntillli;J C,wfallo,
105 - F~Ip.mla . ltaj.li/SG (~fr~~;
do Teaho Municipal). íl/\S 12:00 11
a, 18:00 ti. e(J!l:10481

VACA EXCLUSIVfI P/\IlA l'CO-
A31Ms {}S ~()xos. fi Il~ltir dn
111 anos. Salário a combillar 1
bcneficio, 1\lI~ /\ntônio CaOf~lle,
105 - Falemlll - Ilaj~ilSC (atfa,
do Telllro MunicilJall, DAS 12:0011
as 18:00 h, CÓO:ll~í'A

VAGA EXt:lltStVA PARA peo,
flmbos os sexos. fi P~I tir (Ir.
1R aIlOS. S~lõiri(] a combilmr -+

beneliclo. 11lfa Allt6nio CactallO,
105 - Falllnda - lt<ljai/SC 1~llõis
do Tflatro MUllicipal), DAS 12:00 I1
as 16:0011, CÓU:l0110

VAI,A EXCLUSIVA PlltlA PCO-
Amhll~ o:; ~exo~, /\ pnrtir de
18 ~1I0S. S~I{lrio a cOlllhinar ~
hell(lfir:in, lilla flntüllio elwtarlO,
10~j - r=~wllda - tt<lj~IISC (atril,
{loTeatro M\lllicitJaI~. [lflS 12:00 11
a, 1H:()O11,CÚt1:11369

VflG/\ EXCLUStVA PAIl/l PCO-
fllnl)08 m. sexos fi partir Ile
1Il ,IIIOS, Sill~rio 11COllllJimlft-
bellcficin, 1l1I~Anl611io enetano,
10:, - F~/eml~ - Ilajili/SC (allús
do T"atm Mllnicip~I), tlA~ 12:00 h
a~ 111'00 11.CÓtl:t1:Jfi6

VII!;fI EXCLUstVA I'flBA I'CI1-
flrnllu~ m; I;e~u,. fi Illlftir (II~
III allll~õ. S;II:irin a COllllllnar ,
Iir"e1it:ill. t~lfil fI'116'1iu (;ar.I~llo,
10~j - !~171'1l(lü it"jailSC I~tr,i~
11•• fl'al'lll,'l'lli':lfI"l), IlflS 1~:1I0 I1
as lIL1I1lIl.I:(III,fl:11;!

\/!lr,1\ IJl.l:t lI~ll!/\ )'/\IIA 1'1:11
,~r" I<os Il>' ,õP"Ji' fi 1':1'til L11~
!I! alio" :;nl<'lno a cnlnÍl,llar I
11::lwricin. 11,,,1fdllillli'l 1:,1"1,1110,

"':';"<1" ",'''' :\ il.l.;i, ,iL: 11\
"'I,,.,' ,f, 'P' .1 I,WIII,i(",1. IiLlfI
i\ll,.''''1J I'a,.i:lllli, lO', f iII~LlIl<I

l!aj"ii:;C í;Hlii" ;111 -rllHlfII
:'.'\"",,<:";I!I I'~': I:' iI~ I1'" 11\:1111
11 C(lll: imllJ

VI;NIlI:IHII\ l<i'.I.I nltu _AIIIIHl~;"~
~I~~O~/\ Il<illir rl(~IfI ;lIlUS-Salilrin
11COI11IHIléU.1111;1fllltimill Caet<lll<l,
10:;.1 <l/<iIHia- i1iljuilSC (<Ihás (lo
Teatro Mllllif.I~:II), ilAS l;i:l1tlll (I~
16:(l01\.c6il: Jl{Wl

VENO[O(Jtt 111:MIlitA ll\{itTAl -
flmhos ll~ SOXII~;A partir do 1H
riJOs. ~nl:'llill a wrnbilmr. nua
flnl1111ioCar.lallll, llJ5 - r~lCn(l"
. Itajai/f,C lal,ú, (tI) Teatro
Mlllliciil~I), llAS 12:00 tI~, Hl:110
I), r.OiJ 117SB

VEN0El10r. I)~ TELEMARKE-
lItJG - flIIlllUS (I" ,(~xos. fi parlil
rte 18 unus, ~;;II!II!1la cum(Jillar.
Itlla fllLtilllio Caülano, 105 -
r~zellda - itaj~i/Se {"tras do 11~afro
M(lIlicipaf).IlAS 12:00 li ,1S lR:OO
11.COIJ: 117~0

VENUEIJOtl EXTEIINO-/\mlllls os
s~~os. Allallir (ir. 111~nos. Sal:'irilJ
a r.olni)inill. nUil fllllliuiu (;ac1nllO.
10~j. f~zel](la -llajailSC (ahilr. 110
Teilfro MlIl(icipal), DflS 12:001\ nr.
t8:11I1h. cOU, 114U

VENOEUOI\ EX)'I:nNO r.t1l1t'OnA-
TtVO _A il~11i1(h~ 16 allI1S.Sat;ir io
a cunlhlll~L IlUilAntônio Cal,lnnu,
H15 -l'a/elHla 1I'li,li/SC I<lfra~id(]
Teatro Mllllldp"I), fiflS lí':OO I1n~
18:00 li. COIl: :17~'~---_._----
Vtlltl./lNTI: l'flfttIMUNI/\1.
fi lIallil fir. fll ,'110,. ~i,(I:lIio n
f.nml>'lw. 1111:(flntillliu r;IIn!,lIl1l,
11)5 - I rll<~lIdll Ij'li;lii~t: l>ltr,j~
do T"'<l11IIMUlLl('illal~IlA~;1,'flO I1
as IILIIO h. CÓIJ I l/Ir/-- --- -- -----
IU31,,1,~'(J1I]')1I~1!;i:,Ifl~'Ili" I~.'a, r:'.II11
rX!~1ri"Ir:I:Ir:oll'l'I"\"III,1 I0Il1tiUlp.""
p\U'~,,,il'lul C'I';i' ilLJ,';;i.'11;tI11.i::KII
:t:",{;.'::II! :\:"':' :'gi', I!:
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Mõl>Ir.THHEAlIMlflISTIlATlVU-
Ma~L:llhllD,A partir ~u 111anos,
l>ai~lrío1l$1.53I,1I2 \ IJI,nr.líl:iu,
Illla Mt<1niu Cae1nno, lOS •
famll~n ,11~jailSC(a1ni~;uo Tr.atro
MlInicipill).DAS12:00 11n,lR:OO
h. CÚIJ:107111

ASSISTENTE DE EXI'EOIÇAO-
Ma,cuIiIIO.!\ partir (lu 111anos,
Snl~riu: n$1.500,76 + IlCneficio.
!lua Antônio Caetano, lOS -
f'nlenua .llajaliSC (alr,ís da Tealra
MlInicip~I).OM 12:00 1\as 18:00
li. CÚO:11703

"Sf.ISTENTE DE LOGISTl-
CA- MusCtllillo. A partir de 111
an()~. SALAruo: R$ 1.S00,Oa ~
Ilnnuficio. Rua Antônio Caelnllo.
105. Fawnda • Unjai/SC (atrãs
do Teatro Municipal). DAS12:00 h
as 111:00h. côo: 11794

ASSIS1ENTE UE SUPOnTE E
MUNTAGEM-Am~os os sexos.
A parlir rle 18 nnos. Salurlo a
combinar. flua Arltônio Canlano.
Ias - Fn~endu - Ilajai/SC (atrás
do Tc~tru Municipal). DAS1~:00 h
aH 18:00 11.CÚIJ:10114

A1ENlIENTE-Ambos us s,,~os, A
Il;ulir ~e 18 anu~, Salârio: na e~p:
IIS:121i6,OO,~pó~ e~p n$1400,00
'l.iJCllnfil:io,Roa AlllilllioCaolano.
10" . F,llon(la . ltalailSC (alr!Í~(lo
ll1utro MUlllcit)UI).IJAG17:00 h a:;
lll:llO 11,eóo: 1177~j

ATHlllEtlTE [lI: l'AIlMAcIA-
AIIlIIII~ n~ se~llj. fi partir dn
\11 ilIln::, :~at'lrlo a cOIIIIJlnUl ~
IIlHIr.lkills. IIl1afllltlÍnin r:uet;lIIo.
In~, - rll/t~IHlil ltajni/~;G (<llrás
(llltoalro MlllliCil'al),IIN; 17:00 \\
;I" W:i)(Jh, 1:(111:I lH/li

1\l':lJI'I'ml: UI, t'!'.llI'!iAt:lf'."
(\'ll11ll::I"; ~;"XI\~.A 1I:"li, dI) III
"",,:. :;:)I:~;w ;I r'''111''llill tlllll
'\IIii,,,I,, 1:;:<:1,"'" 111', 1;<11:1,>1;,

I; 'i' ,;, '. "'1 ;" r.~,lin.

AUXII,IAI\OI: 1II,SENII1I-/lIIII}O~
os ~;O~O~\.A patlir de 16 allo~.
SALAIlIO:!l$1.1B3,00, após e~p ns
1.294,00 + benolil:io. nua Anl'IIIIO
Caetano, 105 - FUl.ünda.ltalaiJSG
(atrás do Tc~lro MUlllcilmi).IlAS
12:00 Iras 10:00 h. GÚO:l\542

/lUXILi/lR DE PLANEJ/lMf.N-
TOE CONTROLEDEPIIODUçAo-
Masculino. Maior de 18 auo~.
Sall\rio a com~ll1ar + benelicio.
Rua Antônio Caetiluo, 105 -
Fazenda -11~jaUSC(~trlis doTealro
Municipal). DAS12:00 11as 18:00
h. CÔO:11786

AUXILIARDESERViÇOSGERAIS-
Masculino. A partir de 18 allos.
Salário a com~lnar. RlIa Antônio
Cnelano, 105 - Fazenda - Itaja(1
SC(alras do TealroMunicipal),DAS
12:00 h as 18:00 h, CÓO:65

AUXILIARNO DEPARTAMENTO
SOCIETAIlID' Am~os os se~os.
A partir de 18 anos. Salário a
com~in~r. Rua Anlônio Caelano,
105 _ Fa~ellda - Italai/SC (atrás
do Tcatro Municipai). DAS12:00 h
as 18:00 h, CÚD:11128

BORRACHEIRO-Masculino.Maior
dn 18 anos. Salário a comllinar.
flua Antônia Cantano, 105 -
Fazcnda -Itnjai/SC (aliás doTeatro
Municipal), DAS12:00 h as 18:00
h. CÓD:11592

lionnAClIEIRO- Masculino, Maior
do 18 allos. Salário a combinar.
Rua AIII6nio Caelano, 105 -
Fazend~ -1I~JaiISC(utrãs (loTe~tlo
Mlllllcipal). DAS1?:00 h ~s 13:00
h.CÔll:tl0t2

(:UI.Ol:/lIlUIl IH; 1JllIun:-; '[,EM-
l'Ellllltn!i- M;I~clllillo. M~ifJrde
\li allilH,Sallirill 11WllIliillill, Ilua
i\ntlÍl,I(I 1:;wtano, lf!~j - hllcl1llil
_ I1ni;ril~;t; 1"lli'l~ ;io I{~aho
1!:llIlil;ilJill)lIrt; l~:llll Ii ,,~;111:00
h (:(11)lIn":l

,~,,I " :,.. ,., ".' "... "" .",., ••,

F~I~llda -Mjai/se (atd~ do Teatro
Municipal). DAS12:00 h a~ 18:00
!l, CÓD:10953

COSTIJAf.ll1A-Felllillll1o.A pw\ir
de 18 allos. Salário a eomlliuar.
IMI Antônio Caetano, 105 -
Fawnda .It~jal/SC (alr~~00Tealro
Municip~I).DAS12:00 11as 18:00
h,CÓD:11612

COSTUREIR/I-Feminino. A pM1ir
de 18 anos. Salário a com~inar.
flua Antônio Cantano, 105 -
Fazcndn -lt~jaIISC (~hlis doTeatro
M(lnidpal). DAS12:00 11as 18:00
11.CóD:l0495

COZINItEIIlO (A) - Ambos os
se~ns.A partir de lB anos. Salário
a combinar. flua Antônie Caetann,
105 _Falenua -UajailSC (atrás do
Teatro Municipal). DAS12:00 h as
18:0011, CÓD:11767

CREDENCI!lIlOR EXTEIlNO -
Ambos os so~os. A partir do 18
anos. SalÍlrlo a com~ll1ar. Rua
Antônio Cae\ano, 105 - Fa~ellda
_ IlajallSC (atrás do leatro
Municipal). DAS12:00 h as 18:00
h. CÓD:I1774

CUIDAOORAIJEIDOSOI IJm~~ST1-
CA-Feminino, Apartir de 18 anos,
Salárle a COOlllinar.IIl1aAntiJnio
Caetano, 105 - Fazenda - Ilajul!
SC (atrils doTeatro Mllnicip~I).DAS
12:00 h as 18:00 11,Coo:l0111

CIJIDIIIlOll(A)UEIIJOSOS-Amhos
os so~os, A pnrlir de 16 anos.
Saláfio a I:nmllinar, Hu~ Anlônio
C~nt;rllu. 105 - Falend~ - itajail
se (d1r~~(InTeatro Municipal),DAS
12:00 h a~ IB:OOh, CÓIl:99lll1

Ill'5U;t>JEIl (;IlÁnGII' {\llliJlI';o,
se~os. llllUllil Ile 111m.o~; ~;al~1io
a cnllll.ina', flll" Anli'luillG'1I>t;1:I0.
105 -I ;lIHI!I~ -ltlFlil:;C (allllS 110
Tl~itl",r.1,IIIIC,ijsltl.llr.:;I~:OOh ,:~
llUIOli 1:l11l:;!IIU';

MEIO OHCII\L MEcl\mco-
Masculiuo. A partir ~o 18 ~rrIlS,
S~lario a cum~ln,lf, Ru~ Alllólllo
Caot~no, 105 - Fa~enda . lIaj~rl
SC (~Irâs~oTeatroMunicipal).I1Mi
12:00 h as 18:00 11.CÚO:llli72

MESTREDE OBRAS- Ambo~ os
se~es.A partir de 18 anos, Saliirio
a combinar. nua Antônio Caelano,
105 - Fazenda - í1ajai/SC(alrásdo
Teatro Municipat). DAS12:00 h as
18:00 h. CúD:11802

MONT/lOOR DE MÓVEIS-
Masculino. 11parlir da 18 anos.
Salário a combin~r. Rua /lntônio
Caelano, 105 - Falenda - itajai/
SC (alrás doTeatroMunicipal).DAS
12:00 h as 18:00 tI. CÚIJ:11783

OFICIAL DE MANUTENÇÃO-
Masculino. A paltir do 18 anos,
Salário a combinar. Rua Antônio
Caetano, 105 - Falendn - lIajal!
SC(ahásdo Tealre Municipal).DAS
12:00 h as 18:00 h. CÔD:11264

OPERADORDE EMPILH/lDEIRII-
Masculino. A partir de 18 anos.
Salário a combinar. Rua Antônio
Caetano, 105 - Fazenda - lI,lJal/
se (atrás doTeatro Municipal).DAS
12:0011 as 18:00 h. CÚD:3951

OPERADORDE IIEDE DE TELE-
PROCESSSAMENTO- Ambos os
se~os. ApUllirdo 18 anos. Salário
a com~inar. Rua Antônio Caetano.
105. Fazonlla .lIajailSC 1atnis do
Teatro Municipal). OAS12:00 11as
18:00 h. CÓD:llS50

PEOREIRO-MII~l:IJlIno,A jlllftlrde
lB anos. S~lário 11cornilinaf. nua
/lrltQllinGael~no, 105 • rnwndil
• IlalailS(; (atHis rln Tealro
Mlllllcipal).IJAS 17:00 Ii iI~ 111:00
Il,CÓ!U:II~

1'ltlllJlllllllnM!lIWll ..A"IIlI)~m;
~.I:~II:•.A1':11111(in IH :IIIIlH.S;I!:'1rill
:, 1;(II"hi';;Ii.IlIl;1fllllilllin 1:;1"11111",
li!!, iall:lld,l Il'~I~i.'~;(:(:III;"I,:(ir1

IIECEf'ClmUf.TA- I'mnilliuo.
A paltir de 10 allos. Slllilria a
cumhillar. Illla Anllinio Caetano,
105. Fazemla • ItalailSe (aliás
do lcalm MUllÍcipal),DAS12:00 h
a~ 18:00 11,CÓIJ:117DO

IlEflllESENTANTECOMEliCIM.-
Ambos os se~os. A partir de 18
anos. Snlário a combinar. Ilua
Antônio Caetano, 105 • Falcnda
_ lIalal/SC (ntrás do Tealro
Municipal). DAS12:00 h as 18:00
h.CÔD:11512

SERViÇOS GERAIS- Feminino,
A pUlllr de 18 anos. Salárie a
combinar. Rua Antônio Caetano,
105 _ Fazenda - ltajallSC (alrás
do Teatro Municipal). DAS12:00 h
as lB:OOh.CÚD:116B6

TALHAOOR. Am~os os se~os.
A partir de 16 anos. Salário a
combinar. Rua Antônio Caetann,
lOS - Fazenda - ltajai/SC (alrás
de Tealro Municipal),DAS12:00 h
as 18:00 11.CÓO:l1777

TÉCNICO OE ESTAMI'ARlA-
Fomlnlno. A parlir de 18 anos.
Salário a combinar, nua Antônio
Caelann, 105 - Fnzenda - lIajail
SC (allâs doTeatroMunicipal).OAS
12:00 h as 1B:00 h. eÚD:11324

TÉCNICODE INFOIIMAnCAEX-
TERNO-Am~os os sexos. 11partir
de 18 anos. Salário a combin~r.
Rlla Antônio Caetano, 105 -
Fazenda -IIIIJai/SC(aliás doTeatm
Municipal). DAS12:00 h as IH:OO
h, CÔO:11596

TÉCNICO EM El~TtII1;A 1'111,-
DtIlL E MECÁNICA-Masrulillo,
A pnrl!l !In 16 an05, Sal{l(io a
com!linm. RIJaAntônio Caelill1l1,
10~, " F~/enda - lIajililSC (iltfii~;
(lOTeatlll MlIl1iclllall.llll,',17:01111
.\f. 11\:00 h Cói):1InIlH

IIc:rm:tl fM ti 1"IlIJi',iH:Ãt!\!;/\.
r,.h~;"rllill{).A 11:'llil (il: 1ll alw"
•..•1,'•••••" , " .•,I""." 1'••'. '"I."

Fmr.Ma . llaJailSC(JlIás(io Tm,lro
MlIllidpall. DAS12:00 h as 18:00
h, CÓIl:l1HO

VAGA EXCLUSIVAPARA PCO.
Auxiliai (Je l.ogislica. Masculino.
A partir (IC 18 aIlOS. SaliÍrio a
comtJlnar + balleliclo. RuaAntônio
Caetano, 105. Fazcnda - itajailSC
(alras do Te~lro Municipal). DAS
12:0011 as 18:00 h. CÚD:11605

VAGA EXCLUSIVAPARA PCC-
Mascullllo. A partir de 18 allos.
Saiaflo li cemhinar + bene!lcio.
Rua Antônio Caelano, 105 -
razenda .ltajailSe (~trás doTealro
Municipal). DAS12:00 h as 18:00
11.COD:11753

V/lGA EXCLUSIVAPARA PCO
_ CONFER~NTE. MASCULINO.
A PARTIII DE 18 ANOS. SALA.
mo A COMBINAR+ BENEFicIO.
RUA ArlTONIOCAETANO,105 -
Fazenda _1I~jaiISC(atrás doTealro
Moniclp~I).DAS12:00 h as 18:00
h.CÓD:11747

VAGAEXCLUSIVAPARA PCD -
Vendedor Intcrno.Ambosos so~os.
A partir de 18 anos. Salário li
combinar + bennflcio. RuaAntOnio
Caetallo, 105 - Fazenda -ltajallSC
(uln\s do lealro Municipat). OAS
12:0011 as 18:00 h. CÚD:115777

VAGA EXCLUSIVAPARA PCO-
Mascuiino. A paltir de 10 anos.
S~I~rio a comhioM + beneficio,
Boa Antôn(o CaelallO, 105 -
Fazellda -ltajallSC (atrlis do leatro
M\lllicip~I),DAS12:00 11as 18:00
lI, CÓD:l1H6

VAGA EXCI.WilVAl'AltA I'CD-
AmtJO. os ~,exe~. A partir de
11\ al1O~.Salãrin a cn11l1,lnar+
IlClIl'!ir.iu,Illlil i\lltônio Cantano,
tO~;- hllelllla ' ll~jailHG (atrús
110In,lho Mlllltcipill),nAS 12:00 1\
:li; lfl:()il il.I:(lll:ll:~I~i

lU5, ra,ollua .lIa)3ilSC (atrâs I\U
Teatro Municipal).IlAS I?:OOh a~
1~:()0h. CÚD:11370

VAGAEXCLUSIVAI'ARA l'ES-
SOA CUMUHICI£NCIA {PCD}-
MASCULltIO- Apartir de 18 anos.
Salârio a combinar + henellcio.
lIua Anlônio C~el~no, 105 -
Fazenda - ltajaílSC(atrás do Toalro
Municipal). DAS12;00 h as 18:00
tr, CÚD:9603

VAGA EXCLUSIVAPARA PES-
SOA COM DEflCI~NCIA (PCD)-
Ambes os se~ns. A partir do
111anos. Salario a com~lnar +
belwlicio. nua Anlônio Caetano,
105 - Fazenda - l\ajailSC (atrás
ÓOTeatro Municipal).DAS12:00 h
as 18:00 h. CÓO:1136B

VAGA EXCLUSIVAPARA PES-
SOA COM DEFICI~NCIA (SER-
VENTE)-Ambos os sexos. Apartil
de 16 anos. Sallirio a combinar +
beneficIo. Ruo Anlônio G.1etano,
105 - Fazenda - ltajnilSC (atrás
do Teallo MlInicipal).DAS12:00 h
as 18:00 h, CÚD:11245

VENDEDOR- Ambos os se~ijs.
A partir do 18 anos. Salário a
combinar. Rua An1ônio Caetano,
10~ - Fazenda - llajailSC (alrá~
do Teatro Municipal). DAS12:00 li
as \8:00 h. CÔO:10033

VENDEDOIl(A)- Ambos os scxos.
A partir Ile 18 anos, Salário a
com~inar. Ilua Antônio Caetano.
105 - Falemia . t1ajallSC (atrás
dn Te~lroMunicipai). nA.'>12:0011
a:; 18:00 h. cúIl: 117~2

VENIlEllOHAINTr:RNA-l\lllboso~
sem:;, Apartir (Ie 111allos. Sl;l!nio
a com~inuf.lllla fllIlonio CaetHIIO.
105. Falllllrl;\. ItajailSe (atrú~da
r~atro Mllllil;ip~I),nAS 12:0Uh a~
Ill:OU 11,C(II): 11!;(;~

- •••. - .' < •• , .••.



PEDRO ERNESTO GONÇALVES DOS PASSOS

Brasileiro, solteiro, 18 anos

Rua Coqueiros nO 795 apt 02 Bairro Taboleiro

Cep 88348101

Camboriu - SC

Telefone: (047) 984980540/ 33667374

E-mail: pedroernestopassos@hotmail.com

FORMAÇÃO

Ensino médio completo. Colégio Margirus

Inglês - cursando - KNN idiomas

Produção audiovisual. inicio 2018

Direito- meio período cursado

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
- ---------------------- ---------- ._-----------

Estagio na empresa UNIVERSI cursos c palestras - perIodo 10/05/2016 a 22/12/2016

CURSOS

Encontro de Jovens lideranças da Fundaçao Astrojildo Pereira
Carga Horária: 120 horas

Camboriu, 21 de dezembro de 2017

mailto:pedroernestopassos@hotmail.com


...

Rua 109 A n 069 Apto 201. Bairro: Canto da Praia- Itapema-SC

Cel. 47- 9971.56585 E-mail: kassialf@yahoo.com.br

FORMAÇÃO

HABILIDADES

EXPERIÊNCIA

PROFISSIONAL

2011 - Curso de Bacharel em Turismo e HOlelaria, pela Universidade do Vale do Itajai
- UNIVAU - Balneário Carnboriu - se.

2005 - Curso Técnico de Guia de Turismo Regional se, pelo SENAC - se

Programas da Microsoft Office fYVord. Excel e PowerPoint).

HOTEL ENSEADA

.RECREAÇÃO - 12/2016 a 03/2017

Realizar atividades recreativas com adultos, adolescentes e crianças, realizar atividades flsicas
(caminhada, alongamento e hidroginástica).

INFINITY BLUE RESORT & SPA

.COORDENADORA DE GOVERNANÇA. 11/2016 a 12/2016

Responsável pelo planejamento, conlrole, organização e supervisão da equipe de camareiras
e serviços gerais. Supervisionar e organizar os serviços de atendimento aos hóspedes, como
limpeza e arrumação dos apartamentos e áreas sociais.

HOTEL PLAZA ITAPEMA RESORT & SPA

'GERENTE DE lAZER. OS/2015 a 06/2016

Coordenação de equipe multidisciplinar. Planejamento, organ:zação e acompanhamento de
atividades de entretenimento para os hóspedes; controle de custos e qualidade nos serviços e
coordenação da Troupe do Plaza (Grupo de teatro e dança).

'ASSISTENTE FINANCEIRO - 10/2014 A 04/2015

ResponSável pelo departamento de Contas a Receber, monitorar pagamentos e assegurar o
recebimento no prazo das faturas enviadas aos clientes.

, ASSISTENTE DIRETORA ADMINISTRATIVA - OS/2012 a 09/2014

Executar tarefas específicas e rotinas administrativas; auxiliar na organização de contas e
documentos pessoais; preparar e secretariar reuniôes.

'SUPERVISORA DE GOVERNANÇA - 12/2010 a 05/2012

Supervisionar a limpeza e ,Jrrumação dos apartamentos e áreas sociais; orientar as camareiras
sobre os procedimentos de trabalho (frigobar. lavanderia, rotinas de trabalho, organização do
setor rouparia),

LOCADORA VIDEO ROOMI ESTAÇAo DVD

'GERENTE. 07/2010 a 12/2010

Planejamento e organização, direção e atendimento ao público.

mailto:kassialf@yahoo.com.br
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PARQUE UNIPRAIAS

'OPERADORA DE CAIXA - 12/2009 a 07/2010

Atendimento ao público; venda de ingressos e fechamento de caixa.

HOTEL PlAZA ITAPEMA RESORT & SPA

"'ANIMADORA - 07/200? a 02/2009

Elaborar, organizar e executar atividades recreativas com adultos, adolescentes e crianças;
participar de grupos de teatro e dança; desenvolver ,atividades temáticas; auxiliar na parte
organizacional e administrativa.

HOTELlT ALIA

"'RECEPCIONISTA - 11/2006 a 06/2007

Realizar atendimento ao publico, caixa, sistema (Desbravador), reservas e faturamento de
empresas corporativas.

AGUITUR I CASA DO TURISTA

"GUIA DE TURISMO -12/2005 a 03/2006

Acompanhar grupos de turistas para diversas cidade e recepcionar e acompanhar turistas
oriundos de cruzeiros.

RECANTO DAS ÁGUAS HOTEL & SPA

*VENDEOORA - 09/2004 a 04/2005

Realizar atendimento ao público, caixa, organizar estoque; receber e cadastrar mercadoria.

KAssrA FERNANDES
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TássiaCaroline Urlass
Brasileira, solteira, 26 anos
Rua 1111, número 152 apto.503
Centro - Balnéario Camboriú-SC
Telefone: (47) 9917-9867/ (47) 9190-5375 E-mail: tassiac.urlass@outlookl.com

OBJETIVO
-----------------------------,~-- -----------
Cargo Auxiliar Administrativo

----_.- ------,-----
• Graduada no curso de Administração na Universidade do Vale do Itajaí Univali Campo:::;

Balneário Comburiu, conclusão em julho de 2015.

EXPERIÊNCIA PROFISSiONAL

• Emprego atual Clinica Nalai consultoria de Nutricionista

Cargo: Secretária.

Principais atividades:Organização da agenda, recepção dos pacientes, atendimento aos
pacientes por telefone e wattsApp. Controle do financeiro tais como o controle de entrada e
saída de dinheiro, organização das contas a pagar, tarefas bancarias. Administrar as redes
sociais.

• 2015.2016Caixa Economica Federal

Cargo :telefonista.
Principais atividades:Atendimento aos clientes,esclarecer duvidas e auxiliar em suas tarefas

bancarias, transferências de ligações anotações de recados, realização de ligações para os
funcionários.

• 2013-2014 - Vella 'ri
Cargo' Auxiliar Administrativo/Financeiro.
Principais atividades: Negociação referente a compras e financeira junto aos fornecedores;
Contato ativo e cobrança junto a carteira de clientes; elaboração de planilhas eletrônicas e
organização referente a fluxo de caixa; controle financeiro de contas a pagar e receber;
emissão e controle de Notas Fiscais; organização de documentação e planilhas para
realização de contabilização; auxílio em todo o processo de fechamento e contabilização
anual e geração de balancete e livros razão .

• 2011-2012 - Pousada da Aroeira ltapema Santa Catarina
Cargo: Recepcionista e Secretária administrativa
Principais atividades: Atendimento a clientes; funções administrativas; emissão de Notas
Fiscais; fechamento de caixa; emissão de toda documentação em sistema específico da
pousada; elaboração de planilhas eletrônicas, arquivamento de documentação.

• 2004-2007 - Beleza fecho Hair - São José dos Pinhais-PR
Cargo: Recepcionista e secretária administrativa
PrinCipais ativiadades: Agendamento e atendimento a clientes; orgar.ização e elaboração de
planilhas para registro de toda a movimentação de caixa, movimentação de estoque,
processo de encontro de contas e pagamento dos profissionais autônomos.

mailto:tassiac.urlass@outlookl.com
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QUALIFICAÇÕES E ATIVIDADES PROFISSIONAIS

• Curso Office e Windows

• Curso Complementar em Gestão de Finanças(2013) .

• Curso Complementar em Direito Empresarial (2014).

INFORMAÇÕES ADICION.;IS

• Disponlbilidade para viagens

• Disponibilidade para turnos horários com escalas

• Disponibilidade para atuar em outras cidades

ISd~mhro!20151
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PAULA CRISTINA MOMM
Brasileira, Solteira, 22 anos o:Jlt::t;.I'I5'
Rua José Bernardes Passos, n0199 (casa)
Bairro Centro - Camboriú - Santa Catarina/
Telefone: (47)3365-2894 ou (47)9 9651-0968/ E-mail:
paul amomm_@hotmail.com.br

-
- -•

OBJETIVO-_ ..----., -_._- . ----------- ------------
Oportunidade de trabalho onde possa colocar em pratica meus conhecimentos
acadêmicos e experiências pessoais, em favor da instituição na qual viso integrar,
focando sempre o beneficio e o crescimento da organização e o crescimento
profissional.

FORMAÇÃO

• Ensino médio completo - 2012/2.

(EEB Professor José Arantes).

• Cursando 9° peródo do curso de ensino superior em Psicologia (Conclusão
2018/2).

Universidade do vale do Itajaí (Univali) ~ unidade de Itajaí/Sc.

ExrERIÊNC!A~R~fISSIO~.~L _.__f7Jofu ~_7~ ..._

• Mademoiselle Estética e Salão - M<lio de 2011 á dezembro 2012.
Cargo: Recepcionista e auxiliar.
Principais atividades: Gerênciamento da agenda diária dos trabalhos; Serviço de
cobranças; Gerenciamento de contas a pagar e receber; Gerenciamento dos
hoJerites funcionários; Recepção geral das clientes.

• CAMVEl - Consessionária de autorTléveis - Maio de l013 á dezembro de
2014.
Cargo: Recepcionista.
PrinCipais atividades: Recepção dos clientes; Encaminhamento p2ra setor de
vendas; Elaboração de fluxos da loja; RecE::iJçãovia telefonia.

• ICE - Cartões especiais (290 Delegada Regional de polida) - Janeiro
2015 á outubro 2.017.
Cargo: Auxiliar administrativo. V
Principais atividades: Atendimento rJ{l cliente pua elaboraç~o di'! foto, digital e .[12
assinatura digital para Carteira Nacional de Habilitação (CNH); Recepção geral; V)

• Universidade do Vale do Itajaí - Julho á Dezembro de 2016. ~ lf V
Cargo: Estágio curricular. lU ~ Jí']
Principais atividades: Acolhimento aos hospitalizados e seus acompanhantes, pr-\ .),y
com o objetivo de fornecer amparo psicológico para enfrentamento do momento. \

• Universidade do Ve::ledo Itajélí - Março á julho de 2017.
Cargo: Estágio curricular.
Principais atividades: Projeto de acolhimento dos calouros do curso de PSiCologi<a
da instituição, esclarencendo e inteqrando os estudantes a cercc do ambiente
univerSitário.

{}.vnl". \(,y,dJ~ (j. tII,tiL J,~~

mailto:amomm_@hotmail.com.br
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[Escolha" data)

• Universidade do Vale do Itajaí - Agosto 2017.
Cargo: Estágio curricular.
Principais atividades: Atendimento psicoterápico, realização da triagem dos
pacientes, bem como anamense e hipótese diganostica. ~.{ .

QUALIFICAÇÕES ~_A~IVIDADES CO~lPLEMENTARES - ~ _

• Artigo ciêntifico, PERSPECTIVAS DA RELIGIÃO E ESPIRITUALIDADE COMO
SENTIDO DE VIDA NO ENFREENTAMENTO DE ENFERMIDADES E
HOSPITALIZAÇÃO, conclusão em 2016.

• Artigo ciêntifico, TDAH - INFORf'.1AÇÃO É TUDO, conclusão em 2015.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

• Disponibilidade de horário em ambos os turnos, matutivo e vespertino.

• Possui meio de transporte particular e CNH AB.

• Pró ativa, organizada e comprometida com objetivos e horários.

o Informática básica e pacotes oficces.
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CURRICULUM PROFISSIONAL

Nome: Jéssica Karsten Barbosa.

Endereço: Enedina D'avila Ferreira.

Cidade: Hajai /SC.

Nacionalidade: Brasileira.

Estado Civil: Solteira.

Idade: 18 anos.

Habilitação: Scm habilitação.

Telefone: 49 9 91491004 ou 4732464571.

E-mail: jkbarbosa(â).Iive.com

Escolaridade

Ensino Superior - Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI I Psicologia - 10
período.

Ensino Médio Completo - EEB Nereu Ramos, conclusão em 2016.

Ensino Fundamental - CE Pedro Stclmachuk, conclusão em 2013.

Cursos de Aperfeiçoameuto

Básico em informática.

Excelência no Atendimento (Saberes - Senado Federal, 20 horas, conclusão em
2016).

Idiomas
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activa en diversas circunstancias baja diversos tipos de ejercicios

internos en especial los que son en apariencia nada que ver cou algún tipo

de situación espiritual... De hecho esta es la función de los encuentros y

sohbets con los maestros y entre alumnos cuidadosamente cscogidos según cI

Zamau o sea, el Tiempo, el Maqam o estado correctos ... Eu muchos de

estas ""cncuclltros" se le aconseja o se instruye ti discípulo a que haga sus

pregnntas .. : Pero es más que común que la gente des-preparada para esto

o que nada entiellde dei sistema sutil y muy preciso, personas lIenas de

"ideas pro pias" o sea, preconceptos ineficientes sim piem ente no hagan

caso a este tipo de indicaciones deI método, crcyendo que es algúu tipo de

instruccióu menor para "gente inferior a ellos", gente que Ilecesita este tipo

de instrucciones "bobas" ... ~reen que cs algo como ell las

csclIclitas comUIlCS,desprecian la iustrucción Ylos momentos eu que les

podría lIegar una experieucia real... Eu los relatos sufís, cueutos y dcmás

que Shah nos presenta tau perfeetamente , está o miles de ejcmplos

mostrando este tipo de actitudcs dei pretenso discípulo ... o sea, una grau

desperdiciu para cl... Es por estas actitudes holgnzanas, YCOR esto quiero

decir mecanicas y automáticas, que se pierden de gran parte de la.-: .
experiencia interna de estos encuentros, ya que, justamente cuando 5US

prcguntas internas soo contestadas por cI maestro que también a ellos les

Ilegaria eI colapso dei estado y otros tipos de información ... pero, la

igl10rancia es tristc y la pereza o indolcncia mas todavía ... EI

Cucstionamiento es la técnica de las importantes eu el Trabajo, "preguntar

sin contestar"' es 'a lIavc para abrirnos a Ja información sutil que siemprc

está disponible, es nn "Cuestionamiento técnico" y es la base para la

'''i1uminaCÍón '" yn que es la forma eo que evocamos el potcnciallatcnte de los

órganos propios para percibir los sutil, lo que está más aliá de la mente

habitual y burda/material ... Enlos encuentros se puede preguntar eu

silencio y mantcncr cl Qiff, cl maestro pllede captar la información que esta



Inglês avançado. (Inter Communicatioll, conclusão em 2013).

POltuguês fluente.

Espanhol básico.

Experiência Profissional

17/04 - atualmente - DETROIT BRASIL.

Cargo: Recepcionista.

Principais atividades: Atendimento ao público, organização do ambiente de
trabalho, realização de caciastro para visitantes/fornecedores, planilhas de entrega
de correspondência.

01/l6 - 08/16 - PANIFICADORA JANAMAR.

Cargo: Caixa.

Principais atividades: Limpeza do ambiente de trabalho, fechamento de caixa,
recarga e reposição de produtos.

06/l5 - 11/l5 - PANIFICADORA JANAMAR.

Cargo: Balconista.
'.'."

Principais atividades: Pesagem de alimentos, limpeza do ambiente de trabalho,
reposição de bebidas e embalagens.
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limitaciones perceptivas... Todos somos Uhijos" de Dias,
desde el comienzo hasta la eternidad.

Las controversias surgen de los prejuicios, y el preJU1ClO
es fruto de la ignorancia, las premisas ignorantes de la
verdad. No debemos sentirnos orgullosamente identificados

con el hecho de ser estadounidenses o indios o italianos o
de cualquier otra nacionalidad, cristianos, judias,
musulmanes, budistas tampaco todo esta no es más que un
aceidente de naeimiento. Deberiamos estar orgullosos, sobre
todas las cosas, de ser Imagen y Semejanza de Dias... ,No

es ese, acaso, el mensaje de Cristo? Jesús el Cristo
constituye un excelente modelo que pueden seguir tanto
Oriente como Occidente. La "huella divina" que nos
identifica como ><hijos de Dias" se halla oculta dentro de
cada Coneieneia. Jesús simplemente fortaleció lo que dicen
las escrituras: «dioses sois».

jDesecha las máscaras! Revélate abiertamente como un
hijo de Dias, no mediante vanas proclamas y oraciones
aprendidas de memoria, ni por media de los fuegos
artificiales de eruditos sermones concebidos con el
propósito de reunir adeptos, jsino a traves de la realización
personal de esta Esencia que somos!

Identificate, no con el estrecho fanatismo disimulado bajo

el disfraz de la sabiduría, sino con el Ser Esencial percibido

desde la Coneieneia Cristica. Identificate con el Amor
Universal que es el Perfume de tu Ser Eseneial , el Amor que

se expresa en tu Segunda Iínea , el Amor ai servir a los
demás tanto material como espiritualmente. Entonces sabrás
quién fue Jesucristo y podrás decir, desde el Alrna/Conciencia,

que todos formamos parte de la misma unidad, que todos

somos hermanos y hijos dei Único Dios/Esencia . Entonces

podrás entender en tu corazón lo que es y el para que de esta
segundaVenida...
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THAISTONIN

Rua Félix Malburg, 332

88309-330 - São ViCen~jaí, sc~
(47)997748261 (whatsapp)

thtoninn@gmail.com

18 anos

brasileira - solteira

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

I\~'.(5)

Estágio - Cartório eleitoral: atendimento ao público, cadastramento elgitoral, rotinas
de cartório.

FORMAÇÃO ACADÊMICA

Ensino médio completo em dezembro de 2016 - Escola de ensino médio Victor
Meirelles;

Acadêmica do curso de bacharelado em Psicologia - Universidade do Vale do Itajaí-

UNIVAlI, ~~ rodU

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Curso técnico em secretariado, tendo feito disciplinas como Contabilidade,
Metodologia científica, Técnicas secretariais e administração - Colégio Estadual

Regente Feijó;

Curso de Informática básica (Word, Excel, Powerpoint, digitação) - Cety Way
Informática;

Curso de Inglês "English for life, for travei, for work" - Prepara Cursos.

:

mailto:thtoninn@gmail.com
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mund EI dínero por ejemplo, o cualqllicr cosa externa jamás podrá ser

sustituto de la Causa Única, es 1:1Únic<t Causa lo que causa el mundo ...

Tenemos que Adorar AI Dios "crdadero ... TCIlemos que entender cómo

funciona la divillidad y sus Atributos, entender cómo Funciona y Act1l3, por

ejemplo cnando intencionamos que el Terccr Factor, el Ser cuide de

Todo, que Dios/ Escocia cuide de todo, incluyendo deI ~'futuro" dei destino

Escoriai, entonces más y más la Fe, la Visión sin contrates podremos

experimentar ... Como dijc, cl problema más importante coo la Fe, es el

cobro dei intelecto pidiendo explicacioncs de causa eredo, es lo que gCllcra

otras visioRes degradas que juntas lIam.unos de "dudas", dualidades,

división .. EI '"diúbolo" quc gencl"a '''dual-idade'' ... Son los contrates mas

fllcrtes)'a quc se cree algo ""inteligentc" existir cn este tipo de dudas y

malieia, lo tomamos como un algo muy importantc, útil )' asÍ no podemos

ignorar y mantencr la ateocióll donde si queremos.. Nosotros 00 solo lo

ignoramos, su diábolo-dialogo interno, sus elucuhraciones,

tal1lbién cnscfiamos ai "'eochero" quc la única Causa sicl1lprc es la Esencia

y Sus poderes, Atributos, Aeciones Así que esta es siempre Ia respuesta a

los cuestionamientos dei Intelecto Estas respuestas no sou solo

intelectuales, peru viene" CO" Ia experiencia, el saboreo, así que es

sabidur'Ía ... Esto es lo que a ti te sir"e hoy ...

Amigos ahora vamos hacer la ceremonia Sarmune eo la Tekia de IIstedes y

el Dhkr también ..• Luego volveremos por la tarde para continuar ...

Rccuerden lo que dicen de los Sarmun .

"Tlte wortl can be intelpretel/ in Ihree waY5.1t;5 lhe wordfor bee, which has

lllways been o symbol oftltose wllOcol/eel lhe precious '1IOuey'oftrlldiJiona/

wisdom anti preserve it for [urlher gelleralions. A col/ectioll of legends, wel/

IWOH'JIin Armenilln llIul ~)'rian cirdes wilh the tille of The Bees, wos revÍ!tied

by Mar Salamoll, o Nestorilln ArchimllJldrile in the th;rteenlh centllr)? The

1
I
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presente gradas a su capacidad desarrollada para esto ..• De hecho "'uno

pregunta a Dios" y eI maestro como órganos perceptor desarrollado recibe

y se percata de las respuestas que lIegao enderezadas ai discípulo ... Muchas

veces no sabemos por que estamos hablando de ciertas cosas, solo sabemos

que están lIegando/colapsando información de una forma muy precisa,

sahemos que esht inl'ormacióu procede de la Esenchl, esto es un sabor muy

específico, y eI discípulo aprehcllde de estar en compaõía/sintonía profunda

con el maestro ya que el también participa de la experiencia y así, pronto

pudrá aprehcnder a percibir y discernir por si mismo •.• Los alumnos, en

este maqamat apenas están aprendiendo a desarrollar las capacidades para

esta percatación, el resultado de esta experiencia y intimidad es un tipo de

sabor de Confiallza que nada tielle que ver con credulismo ... Aplicando

todo esto a lo que estábamos coloc~,ndo antes podemos percibir que por

cjcmplo, si hemos querido diDero creyendo que este seria la fllente de

ciertos estados internos, una vez que entendemos la realidad que yace en.
nucstra Esenda como fuente única de todos los Estados, podemos entender

y darnos cuellta que los Estados que queremos ya están eu nosotros, todos lo

est:Ín ..... , Sou los Estados y poderes de la Eseneia y Sus Atributos, de hecho

esto Somos ... el Dhat, nuestra Escncia, nucstra realidad Haqiaqat "la suma

total de todos los Atributos Divinos" .. así que, si entramos ai Estado

Primcro ycndo a la Verdadera Fuente, podemos hasta lograr lo que

qllereJllOS cu el exterior pero, jamás seremos esclavos dei dinero y lo

usaremos para lo que cs IÍtil y funcional ell S1I nivel, o sea cI uso objetivo O

sea, usarlo eon sabidnría para lo que sirve eu el mundo, no usa rio de

forma subjeti\'o y psicológica, mucho menos para lIegar a Estados que son

de echo espidtualcs ... Es curioso, quicn tiene conexión cou la fuente de los

estados sabe que csto viene primcro antes dei éxito y resultados en el

mundo •.. LA Esencia y sus Atributos son la causa dei mundo externo y sus

éxitos , no el mundo la causa de los estados esenciales .... EI resultado en el

. .
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DANIELA GALLON
Brasileira, solteira, 36 anos. QS10?,( ~ ""
Rua 418, n° 1241 casa 02

Marretes - Itapema - 80/
Telefone: (47)99631-4990

E-mail: danieladgallon@gmail.com

OBJETIVO

Técnico enfermagem.

Pretendo atuar na área da saúde de acordo com as necessidades da empresa e com compromisso às
rotinas e atividades da instituição, agindo de forma ética e responsável.

Busco experiências para crescimento pessoal e profissional.

CNH categoria AS

FORMAÇÃO

Ensino Médio - concluído.

Técnico em enfermagem - SENAC -Itajai se. Conclusão 2003

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

• 2016 - até o momento - Hospital Unirned Litoral

Cargo: técnica em enfermagem ,
Principais atividades: atendimento aos clientes, administração de medicação, curativos, realização
ele exames (ECG), coleta laboratorial.

• 2014 -2016 - CAROlO LlfE

Cargo: Técnica em enfermagem.

Principais atividades: Agendamento e (;onfil'mdçãú de consultas, autorizaçi:ío de gUiélS,auxiliar em
eX8mes ( ECG), MAPA, HOLTER, TESTE ERGO MÉTRICO, digitação de laudos e encaminha manto
de pacientes.

• 2014 -2014 - Costa Esmeralda Serviços Médicos

Cargo: Secretária, técnica em enfermagem.
Principais atividades: Agendamento e confirmação de consultas, encaminhamento de pacientes.

• 2007-2013- Hospial Unimed litoral

Cargo: tócnica em enfermagem

mailto:danieladgallon@gmail.com
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Principais atividades: atendimento aos clientes, administração de medicação, curativos, realização
de exames (ECG), colela laboratorial.

• 2005-2006 - Hospital do Coração

Cargo: técnica em enfermagem

Principais atividades: atendimento aos clientes, administração de medicação, curativos, realização
de exames (ECG), coleta laboratorial.

2004.2005 - Hospial Santa Inês

Cargo: técnica em enfermagem

Principais atividades: atendimento aos clientes, administração de medicação, curatvias, realização
de exames (ECG), coleta laboratorial.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Conhecimento em informática e na área de atuação.

OB5: disponibilidade de horário no periodo matutino e noturno.



Informações Pessoais

Nome: Ana Paula Limberger

Idade: 26 anos

Naturalidade: Chapecó - SC

Endereço: Rua Araquari W 458

Bairro Vila Real

Balneário Camboriú

Contato: (49) 99801 7345 ou (47) 997063600

E-mail: analimberger21@gmail.com

Escolaridade

Ensino Médio Completo

Formação Técnica

Técnica em enfermagem

Faculdade de Tecnologia Senac Chapecó SC

Concluído em Maio de 2017

Técnico em Radiologia

Faculdade de Tecnologia Senac Chapecó SC

Estágio: HRO 124 horas Orientador de estagio: Marines Mendes

Hospital Unimed Chapecó 140 horas Orientador de estagio: Angelo Tadeu de
Mata Dias

Clínica Médica Radimagem 136 horas Orientador de estagio: Valmir da Rosa

Experiência Profissional

Janeiro 2017 - Novembro 2017

Hospital Regional do Oeste Chapecó

Função auxiliar de enfermagem

Dezembro 2013 - Maio 2014

Casas Pernambucanas - Função: Auxiliar Operacional

Julho 2012 - Setembro 2013

•

mailto:analimberger21@gmail.com
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BRF S.A Sadia) - Função: Auxiliar de Produção

Oulubro 2011 - Fevereiro 2012

Pizzaria Gaspa e Silva - Patroni Pizza (Shopping Pátio) Função: Auxiliar de
cozinha/Coordenadora

Cursos de Aperfeiçoamento

Técnico em Enfermagem - Senac concluído

Atendente de Farmácia - Cebrac 74 horas 2010

Rotinas Administrativas - Microlins 72 horas 2010

Vendas e Marketing no Varejo - Microlins 54 horas 2008

Telefonista Recepcionista e Telernarketing - Microlins 72 horas 2008

Características Pessoais

Dinâmica, Comunicativa, Responsavel, Interessada e com grande disposição
para aprender.

Objetivo

Busco uma vaga no mercado onde possa colocar minhas habilidades em
prática e colaborar com equipes de trabalho tendo o crescimento da
organização e o desenvolvimento pessoal e profissional como foco principal em
áreas afins.



NOME: NEIDE SOUZA

'. ,

CURRICULUM VITAE

~\0cfln
a"

ENDEREÇO: RUA CURlTIBANOS ,421 BAIRRO DOS MUNICfpIOS,.......

TELEFONE, 147)99715-5711 c.e .1",; L,o.
E-MAIL: neídesouzaenff@hotmail.com

• OBJETIVO:

• ENFERMEIRA ASS1STÊNCIAL

ESCOLARIDAOE:

• SUPERIOR COMPLETO

CURSO:

~\.{:oo

1

•
•

BACHAREL EM ENFERMAGEM {UNIVERSIDADE UNINOVE SP CONCLUI DO 2010) "........-

DOCÊNCIA PARA ENFERMEIROS (UN1FESP CONCLUIDO 2012) ~ _t.--. ..••..•• f{~
\ _ \ • U

~~ ~ '-<:>~

EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS:

• EMPRESA: CLlNICA VIVER BEM
• CARGO: ENFERMEIRA ASSISTÊNCIAL
• PERíODO 01 ANO

EMPRESA: HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA MARINA

• CARGO: TÉCNICA DE ENFERMAGEM

• PERíODO 06 ANOS

CURSOS COMPLEMENTARES:

• ATENDIMENTO EM URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS MEDICAS (UNIFESP)

• CUIDADOS COM PREPARO E MANIP. DE MEDIC. QUIMIOTERÁPICOS (UNIFESP)

• CUIDADOS EM ATENDIMENTO COM PACIÊNTES DE HOME CARE (COREN SP)

• POSURA E IMAGEM PROFISSIONAL (CIEE)

DADOS ADICIONAIS:

• CASADA 1 FILHO

• BOA FLUÊNCIA VERVAL

• BOM RELACIONAMENTO EM EQUIPE



')""{- ~.

~

• Psicóloga

Brasileira. solteira, 24 anos _ ,pp/AO/e., 3
Rua Portugal, 360 - Balneário Camboriú J--.p' fov
Telefone: (47) 99999-3703 I E-mail: helcnalabcsúl)grnail.com
ln~~t~ .
üB'J&nvo

fORMAÇÃO_. ---- ----_.. - ---
• Graduada em Psicologia. Univali, conclusilü em~

I,) Pós-graduanda em Terapia Familiar Sistêmica. Avantis, previsão de conclusão em 2018.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL_ __ __M _
• Ollt/2016 até o momento -Instituto RciJcnção Lar de i\larina

Cargo: Psicóloga
Principais atividades: Acolhimento em abrigll institucional de adolescentes
incompletos) em situação de vulnerabilidade. Atendimento clínico
AcompanhalTlI.::l1to familiar c encaminhamentos na rede de Camboriu.
Carga horária: 30h5 I Último salário: RS 2..200.00 _ Uf; Õ\ 1~~

li l\Iar12UI6 a Out/2016 - Imliluto Rcdelu;flO Comunidade Terapêutica 130m SIICl'SSO

<J 18 anos
acolhidos.

Cal'gll: Psicóloga
Principais atividndcs: Atendimento clínico individual c em grupo com :H:olhidas em tr~ltamento
para (kpendência química. Grupo terapêutico com ülIníliarcs.
Carga horária: 20hs I Último salário: R$ 1.400.00

li 2012-2015 - A. Augeloni Cia Ltda (H,ljaí)
Cargo: Estagiária RH (1 ano e 11 meses) e Auxili<lr de RJ-I (I ano)
Principais atividades: recrutamento c seleção, treinamento e desenvolvimento, análise e
ncompanhmncllto de indicadores e ações 1Il0livacionais.
SClpunc as I~ljas da regi,10 (Búlncúrio Call11'oriú) no [K:ríodo das COrnf<H:tI,'(icsde kmpon:da.

INFORMAÇ<lES ADICIONAIS

• Estágio BlÍsko (2 semestres):
Grupo em Ullla assoeiarJo Je portadores lk artrite l'cumalóide: foto em amenizaçào da percepção
da dor. Utilizaçüo do modelo de Bcck para trabalhar pensamentos automúlü;os, crenças
subjacentes e crenças centrais.
Grupo de vivêncius parn idosos: dínfimicas de grupo, foco em percepção sobre o processo de
envelhecimento.

• Est:igio Esp('dl1co Il:l Clíllic:l de Psicologia (2 semestres):
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Todo nuestro Trabajo muestra que la meta y destino posible
Humanos es la experiencia personal de la verdad, y esta
también es la cienda que se encuentra en et fondo de

todas las ciencias. Sin embargo, para la mayoria de las
personas la religión se ha transformado en una mera
cuestión de creencia, dogmas y cosas ajenas a la Esencia. Hay
quienes creen en el catolicismo. hay otros que creen en
alguna doctrina protestante, mientras que algunos afirman
creer que la religión judia o la hindú o la musulmana o la
budista es el camino verdadero.

La ciencia Mística compartida por todos los místicos de

cualquier denominación religiosa identifica aquellas verdades
universales que 50n

comunes a todas la base de la religión- y enseíia cómo,
mediante su aplicación práctica, una persona puede edificar
su vida de acuerdo con el Plan Divino. su Destino Esendal,

sus órganos de evolución y conciencia... LãS ensenanzas de los
misticos de todas las épocas son superiores a la ortodoxia de
las religiones inventados por el humano, pues exponen de
forma sistemática la práctica de métodos universalmente

necesarios para el perfeccionamiento/madurez de la
Conciencia todo individuo, sea cual sea su

raza o credo. Dese el Camino Su-Fi logramos reunificar la
"ciencia de la religión" con lo que constituye su espiritu o

inspiración: lo esotérico con lo exotérico. La ciencia Mistica

nos proporciona métodos prácticos

para experimentar verdaderarnente a la Esencial Dios en

nuestro interior y reemplazar asi la corta expectativa de
vida de las creencias- Podemos encontrar en esta misma

visión mística el espiritu de hermandad y amor crístico

predicado por Jesús ... Todo esto es, en conjunto, una sola

verdad universal que ensenaron los "Cristos" de todas las

épocas, en Oriente en Occidente.
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Atendimento psicoterapêutico a dois pacientes durante o período de estágio sob a perspectiva da
Gcstalt.terapia.
• Estágio Específico ênfase Organizações e Comunidade (2 semestres):

Gestão de clima organizacional em 3 unidades de Assistência Social.
) • Trab.alho de l.oiciação Científica: :

Produção de artigo científico sobre as representações sociais do suicídio na perspectiva de
jornalistas na região do Vale do Itajai/Sc. Pesquisa de cunho descritivo e exploratório,

2



volveré él y las cosas que están escondidas le serán
reveladas ".

Esta ensenanza -Ia identidad de lo divino y lo humano, la
preocupación por la i1usión y la i1uminación, el fundador
que se nos presenta no como SeíiorJ sino como guia
espiritual, todo esto es muy sufico en el sentido dei órganos
universal de Percepción y Conciencia -Jesús es de la gente de
Su-FI o sea, la gente que Percibe la Realidad Esencial en todas
sus dimensiones desde los Órganos de Percepción sutil ... queda
claro que el jjanticristo" no es otra cosa que alguien que no

puede funcionar con este nivel de Conciencia, alguien que solo
ve la materia, o sea alguien dominado por los órganos se los
sentidos fisicos, ignorante de todo lo demás ... Todo el asunto de
los maestros y profetas es un asunto de Percepción, su
desarrollo y la trascendencia más aliá de los niveles más burdos
de esta ... También la sabiduria filosófica de los rishis de India
cuya objeto es la "salvación" dei

Alma (Conciencia) de que exista en niveles tan restrictivos y
subdesarrollados que solo pueden percibir la mate ria ... LAChispa
de la Conciencia se expresa en infinitos niveles si acaso lo
dejamos o, si acaso Trabajamos para esto, pero mientras
estemos satisfechos ean existir en términos de Conciencia de
forma tan limitada, no haba necesidad que evoque el potencial
Perceptivo Latente, este potencial divino de Luz divina ...

Como vemos en los textos de los Rishi, esta esencia de la
Verdad (el Sanatana Dbarrna o los eternos principias de la
rectitud

que sostienen ai hombre y ai universo) le fue conferida ai
mundo miles de anos antes de la era cristiana y se
conservó en la India con una vitalidad espiritual que ha
convertido la búsqueda de Dias en el único propósito de la
vida y no en un simple pasatiempo de salón o un hob ..
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.ELIZA REGINA GOMES
Psicóloga ,,-'.)J ")Ct .

CRI': 12115403

Telefone: (47) 3268-2807 ou (47) 99916-3807
E-mail: psiçoluga.dizagomes@gmaiJ.eoll1 ~0

,2,::lo~lq~

Objerivo: Atuar na ""eu da Psicologia L' :'llas c.\.lclIsões.

FIJI'Jllflçüu. Acadêmic({:

UNI VALI ( ').0,-\)

-I cc..

Histórico Prujissivflo!

Psicólu~:lClínica

Universidade do Vale uo Itajaí -

.2 ,~
Empr..::sa: Clínica Ilumün<l _Navcgantes (Se) =:. _C\. l oi-

Atividades d~scnvolvid,lS: Atuo COliJO psicóloga clínica. desenvolvendo trabalhos com

criall~'as, adolcscCIlIC's lo: tàmílias.

l'fújl'to de Extensão Discutindo :1 RCl:l~'ãH (#DR) - Univcrsid:.dc do Vale do Itajaí _

Ur"';!VAI.I

Cargo: Voluntúria

Atividades deSt'l1Volvid,IS: Desenvolvimento de ações para a pruniúção da saúde e para

fortalecer o desenvoJvinlcnto inh:gral c o enfi"elltamento li..: vulnen;bilidades, que

cOl!'rrOmelem. o fkscnvolvimento do ilc!o1csccnte, para a çomllnidade~ .,;:"colJ.u', e os

pl~)tis$inl1ais d" l'dUl:i'!Ç:',~) (.;da cstratégi~1 de suúd.: da falllília.

CEl-'f~SI" lt~ljflÍ

Car:,!o: Esl:ígio I;.ÚS!CO (5" período da gr,lJlI,~\'ijo)
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Atividades desenvolvidas: Coordcnaç~o de oficinas com um grupo de artes[ios; Discussões

acerca dos [emas: identidade individual t' identidude de grupo.

Centro de Arte c Lazer São João.

Cargo: Estágio (6" pcrímlo da gradLlaç~lo)

Atividades desenvolvidas: Coordcn;I~'üu tk grupos de reflcxi'iu acerca de temas escolhidos

pelo:; idosos do CCllll"U de Conviv~l1I.;ia: Mediação de rodas de conversas. dlllámicas.

rdaxamentos, entre outros.

Clínica de Psicologia - UNIVALI

Cargo: Estágio (7" c 8° período da gmduaçiio)

Atividades desenvolvidas: Atenuilllt'llIo clínico ao público illt3lHil c à sua rede de apoio;

Avaliação, diagnóstico l' psicoterapia.

Centro de Tcstllgelll c ACollsclhaHll'lItu (CTA) - Balneário Clllulwriú

'o'0/ Cargo: ESlêÍgio (9" c 10" período da g.r;ldll>lI,'JU)

Atividades desenvolvidas: ElaboraçJo de materiais e oficinas para trabalhar as temáticas:

pn:Vt'llçÜo ús OST/I-IIV/AIOS, scxllulidmh.\ g~llero, diversidade sexual e adolescência:

Coordenação de palestras, oficinas, dinfilllic<ls e outras atividades acerca das temáticas citadas

anteriormente com lldolescentes das escol~lS municipais e eswduais da rede de ensino do

nHlI1idpio de Balneário Call1horiú:

Mini:.trm cursos sobre -;,:'xualidal1e, pn.'vl'tlÇ<1oàs OST, gênero l' diversidade sexual para

ad(llcscclltes e jovens <ldultos;

C'o()n!cnaçiio de fOrllla\'üo para proks:';llrl'S. equipe técnico p..::dagúg.ica c profissionais da

saúde.

Pel"Ímlo: l11al"(,.'0/20 16 ti dezembro/lO Iú;

Qualificações e Ati~'idades COlllple,lleJlttl}"('s

informática básica (UNISUL), Carga 110r:u'ia: 30 h/a;



Inlormática avanç<lua e informútica Illód. protissiomllizante (Max System informática e

idiomas), Período: setl'lllbro/2006 a dezembro/2008;

Curso de curta dunl~'ão ~m Prática da Oralid<ld~ na COl1tação de Histórias (UNIVALI), Carga

hllr;íria: 20 horas;

IV Congresso Regional de Psicologia: ampliando olhares na forll1a~i1o em Psicologia _ Carga

honiria: 39 horas;

PuIJIiCIlÇÕCS:

GOMES, Eliza Regina el ai. PSICÓLOGOS NA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL

EM ATENÇÃO I3ÁSICA: estudo ,I partir de documentos e sujeitos. Rcvista Saúde e

I'csq uisa, v, 10. n. 2. p, 271-282, lll<lio/tlgoslo 2017.

Referências

Léia Viviane Fontoura

ProJCssora da Gradllaç~o de Psicologiu da Universidade do Vai.: do Ita.iaí

Comutas: leiav f.@!.llli\'3Ii.Q[ Tcld'one: (47)9991 1~484g

Gustavo Pereira Oliveira d'Eca Neves

Psicólogo - Centro de Tcstagem c Açon:;l,;lhamcnto

COlltatos: (47) 9lJI) 13~2g29

Cartlcteríslícas Pessoais: ProfissiolKll comprometida e organizada, com bom rd<lcionamento

inlcrpcssoai, comunicativa e dinâmica, Conhecimento de dinâmicas para trabalhar com todos

os públicos, habilidade para trabalhar l'(Jll1grupos e individualll1~lH~. Interesse pdo trabalho

com l.:rianças c adolescentes,
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Rafaela Sandri
Psicóloga CRP 12/15557

,1 ;22/051 8t" 30 anos, solte;,"
A JJ Balneário CamboriúlSC

(,):;(V (47) 99692 6727
~~ }o.Cpr'sandripsicologiaía)vahoo.com.br

CUlUUCULUM VITAE

OBJETIVOS

Aluar junto à Instituição, visando o crescimento c desenvolvimento da mesma. Através de muito
trabalho. dedicação, inovação e competência nas atividades desenvolvidas.

IIlSTÓRlCO ACADÊMICO

'FORMAÇÃO EM PSICOTERAPIA SISTÊMICA, ênfase em Casal e Família -ELO-Passo
Fundo-RS. Janeiro de 2016 até agosto de 2016.

PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE PESSOAS. Universidade de Passo Fundo- UPF.
Abril de 2012 a outubro de 2013.

GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA pela Universidade de Passo Fundo - UPF. 2004 a 2010.

UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina, curso EAD de Prevenção do Uso de Álcool e
Drogas no Ambiente de Trabalho: conhecer para ajudar.

UPF Idiomas. Inglês Básico nível!. Julho até Novembro de 2007. Com duraçào de 60 horas.

• Possuo 40 cursos específicos na área de Psicologia com duração de 409 horas.
Contratações trabalhistas e estágios curriculares e voluntários podendo ser comprovados
atraves de certificados e carta de recomendação.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
AFADEFI- Associação de Apoio às Famílias de Deficientes Fisicos de Balneário ~ ;r;;J ,:r
Camboriú/SC. Cargo:tsicóloga Clínica. 20 horas semanais. Setembro de 2016 em andamento. lU

r/IfA,,.f} 71"(1/£1"; I,

SECRETARI~ MUNICIPAL DE SAÚDE - Unidade Básica de Saúde de Nicolau Vergueiro.
Cargo: Psicóloga Clinica, 20 horas.
Responsabilidades: Psicoterapia; grupos de prevenção; visitas domiciliares; palestras
preventivas; grupo com usuários de álcool e outras drogas;
03 de janeiro de 2014 até janeiro de 20 I6.

MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROJETO CAMINHOS DO CUIDADO; Professora c tutora na
Formaçào eru Saúde Mental (crack, álcool e outras drogas). Fundação Fiocruz c Grupo
Hospitalar Conceição. Fevereiro de 2014 ajaneiro a 2016.
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JF INFORMATICA: Professora do curso de Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas. Julho
de 2014,

CONSULTÓRIO DE PSICOLOGIA EM PASSO FUNDO/RS.
Cargo: Psicóloga Clínica - Proprietária
Dezembro de 20 IOaté janeiro de 2016.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TIO m)GO/RS.
Cargo: Psicóloga Escolar, 20 horas.
Responsabilidades: Psicoterapia; palestras de prevenção nas escolas; reuniões e planejamento
com professores; supervisão e orientação para professores; avaliação psicológica; elaboração de
laudos e pareceres.
Agosto de 2010 até dezembro de 2013.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. Unidade Básica de
Saúde de Tio Hugo/RS
Cargo: Psicóloga Clínica, 20 horas.
Responsabilidades: Psicoterapia; grupos de prevenção; palestras; participação de reuntoes e
cursos; organização e planejamento de projetos; avaliações psicológicas, laudos e pareceres;
trabalho realizado junto ao conselho tutelar e acompanhamento de grupo de álcool e drogas;
grupo e orientação com agentes comunitárias de saúdc referente à salJde mental e prevenção ao
suicídio; Atendimento às famílias e visitas domiciliares aos usuários do bolsa família;
Agosto de 2010 até dezembro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NICOLAU VERGUEIRO/RS.
Cargo: Assessora Municipal da Câmara de Vereadores. 40 horas.
Outubro de 2009 até julho de 20 IO.

ESTÁGIOS EM PSICOLOGIA
UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO. Estágio remunerado no Projeto de Acolhimento a
pessoas e famílias que vivenciam o desemprego e o acesso ao não trabalho no município de
Passo Fundo. Responsabilidades: Auxílio a reuniões de entidades sócio-econômicas; auxílio no
processo de construção da metodologia e pesquisa; auxílio na realização de grupos e
atendimentos as pessoas desempregadas; estudo e pesquisa das relações de trabalho; visitas
domiciliares; dinâmicas de grupo; apresentação de resultados em seminários e congressos. Com
duração de 1.168.00 horas, (carta de recomendação).
Novembro de 2007 a dezembro de 2009.

BUNGE ALIMENTOS. Estágio em Psicologia Organizacional. Responsabilidades: Análise de
currículos; Seleção e recrutamento de pessoas; Dinâmica de grupo; Palestras preventivas;
Elaboração do plano de cargos e salários. Março de 2008 ,I Dezembro de 2008.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
- Conselheira suplente do CMDCA - Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de
Balneário CamborilJ. desde setembro de 2016.
- Atuei como mcmbro do CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DO RIO GRANDE DO
SUL, gestão 2013/2016.
- Atuei como membro do Conselho Municipal de Saúde de Passo Fundo/RS.
- Avaliadora e recrutadora no município de Ibirapuitã para as vagas de conselheiro tutelar e
visitadoras do PIM (Primeira Infância Melhor);
- Participação da Comissão Apreciadora da 10 Mostra de Trabalhos Práticos em Psicologia do
Trabalho 11,vinculada ao curso de Psicologia da Universidade de Passo Fundo em junho de
2009. Duração de 20h.
- Possuo CNH e carro próprio com disponibilidade para viagens.
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