
A grande maioria dos egres-
sos do estágio de ensino supe-
rior de instituições públicas e 
privadas, na capital e no interior, 
são contratados pelas empresas, 
conforme pesquisa realizada 
pelo IEL Goiás no final do ano 
passado. Foram entrevistados 
231 estagiários, dos quais nada 

Estão quase encerradas as 
inscrições do Curso de Pós-
Graduação Lato Sensu em 
Gestão da Responsabilidade 
Socioambiental Empresarial 
e do Terceiro Setor da 
Faculdade de Tecnologia 
Senai de Desenvolvimento 

A Escola Senai Vila Canaã 
abriu inscrições para o curso 
de auxiliar de obras, ministrado 
gratuitamente. Com duração de 
8 horas, a atividade será rea-
lizada no dia 20 de fevereiro. 
Também gratuitos, são ofereci-
dos na unidade os cursos de 

Com apoio do Conselho 
Temático de Responsabilidade 
Social (Cores) da Fieg, o IEL 
Goiás, em parceria com em-
presas privadas, desenvolve o 
Projeto de Estágio Superação, 
destinado a facilitar a entrada 
de alunos de nível médio, técni-
co e superior no mercado de 
trabalho, por meio de estágio 
remunerado. O objetivo do 

A Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado da Goiás 
(Fapeg) já lançou edital que 
destinará R$ 3 milhões ao 
desenvolvimento de capital 
intelectual para inovação no 
setor produtivo em Goiás. Serão 
oferecidas bolsas de mestrado 
ou doutorado a profissionais 
graduados com vínculo empre-
gatício em indústrias, empre-
sas públicas e de capital misto 
ou empresas de tecnologia da 

menos que 91,3% destacaram 
a importância do estágio como 
forma de colocar em prática o 
que aprenderam na teoria, além 
de possibilitar maior conheci-
mento do mercado de trabalho 
e a integração ao meio empre-
sarial. Maiores detalhes no site 
www.ielgo.com.br.

Gerencial (Fatesg). As aulas 
serão realizadas às quintas-
feiras e sextas-feiras, das 18 
às 22 horas, e aos sábados, 
das 8 às 12 horas e das 13 às 
17 horas. Informações pelos 
telefones (62) 3269-1225 / 
3269-1234.

pedreiro de edificações, insta-
lador hidráulico, gesseiro, pintor 
de obras, carpinteiro de formas/
telhadista, armador de ferra-
gens, assentador de revestimen-
to cerâmico e introdução à ele-
tricidade predial. Informações 
pelo telefone (62) 3235-8100.

projeto é atacar as principais 
causas de desemprego entre 
jovens – a falta de experiência 
profissional e a baixa escolari-
dade. Empresas interessadas 
na oferta de vagas poderão se 
cadastrar por meio do portal 
www.sitedoestagio.com.br. 
Informações adicionais pelos 
telefones (62) 3216-0323 e 
3216-0333.

informação e comunicação (TIC) 
com sede no Estado. O valor da 
mensalidade das bolsas varia de 
R$ 1.800, no caso de doutorado, 
a R$ 1.200 para mestrado, com 
dedicação mínima de 20 horas 
semanais às atividades de pes-
quisa no curso. As propostas 
devem ser encaminhadas entre 
20 de fevereiro e 12 de março. 
Informações no site www.
fapeg.go.gov.br ou pelo tele-
fone (62) 3201-8087.
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