
As áreas de administração 
de empresas, tecnologia da in-
formação, ciências contábeis e 
econômicas, direito, as engen-
harias, pedagogia e ensino mé-
dio registram a maior demanda 
por estagiários em Goiás. 
Segundo o IEL, os índices de 

Para atender à demanda, 
o IEL Goiás prevê a oferta 
de 1,1 mil vagas em janeiro. 
Mesmo em período de férias, 
os estudantes podem se can-
didatar ao estágio, encurtando 

Menos de um ano após a inau- 
guração do Núcleo Integrado 
Sesi Senai Quirinópolis, o 
Sistema Fieg expande sua atua-
ção no Sudoeste com a implan-
tação de complexo semelhante 
em Mineiros. Entregue ontem, 
o Núcleo Integrado Sesi Senai 
Mineiros é resultado de parceria 
entre a prefeitura, que cedeu 
espaço para sua instalação, e 
a ETH Bioenergia, responsável 
pelas adequações físicas no 
prédio. Com salas de aula, uma 

Amanhã, às 20 horas, o 
violinista Nicolau Sulzbeck fará 
apresentação no Teatro Sesi, in-
cluindo no repertório clássicos 
da música brasileira e mundial. 
O convite-cortesia pode ser re-
tirado no Palácio da Indústria, 
na Avenida Anhanguera, no 

A Rede Pró Centro-Oeste, 
integrada pela Fieg, divulgou 
os projetos de pesquisa cientí-
fica e tecnológica selecionados 
para receber apoio financeiro 
no âmbito de edital recente-
mente lançado. Entre os 101 

contratação pós-estágio acom-
panham o crescimento da eco-
nomia do Estado. Em 2004, 
pesquisa do IEL registrava a 
contratação de 55% de jovens 
profissionais após o estágio, 
taxa que subiu para 59% em 
2006 e para 81% em 2009. 

o caminho até o mercado de 
trabalho. Empresas divulgam 
vagas e selecionam candida-
tos por meio do site www.sit-
edoestagio.com.br, que tam-
bém cadastra estudantes.

oficina de mecânica de ma-
nutenção industrial, equipada 
com ajuda da BRF/Perdigão, 
e outras três de mecanização 
agrícola, instaladas em parceria 
com as indústrias John Deere, 
Valtra e Massey Fergusson, o 
núcleo de Mineiros oferecerá, 
inicialmente, cursos de mecâni-
ca de manutenção industrial, 
mecânica de manutenção de 
máquinas agrícolas, tornearia, 
soldagem, fresagem, mestre de 
obras e pedreiro básico.

Centro, e na bilheteria do teatro, 
no Setor Santa Genoveva. No 
sábado e domingo, o palco do 
teatro será ocupado pelo Fest 
Sesi de Dança. Ingressos a R$ 
20 (inteira) e R$ 10 (meia) à 
venda no Palácio da Indústria 
e no teatro.
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escolhidos, 34 são de universi-
dades em Goiás. O objetivo da 
rede é agregar desenvolvimen-
to científico e tecnológico ao 
País. Os recursos são destina-
dos ao financiamento de itens 
de custeio, capital e bolsas.


