
Concluintes de cursos técnicos da Escola Senai Itumbiara exi-
bem certificados durante solenidade de formatura (foto). A uni-
dade colocou no mercado de trabalho 83 novos profissionais nas 
áreas de eletromecânica, mecânica e química, egressos de cur-
sos ministrados na modalidade de Ensino Básico Articulado com 
Educação Profissional (Ebep).

Com investimento de R$ 27,2 milhões, dos quais R$ 18,3 mi-
lhões financiados pelo BNDES, o Sistema Fieg está implantando 
três Institutos Senai de Tecnologia (IST), nas áreas de automação 
e alimentos, em Goiânia, e química ambiental, em Anápolis. As 
novas estruturas são voltadas para contribuir com o incremento 
da produtividade e competitividade da indústria com serviços de 
tecnologia e desenvolvimento de projetos de inovação. 

Os dois primeiros institutos, construídos respectivamente na 
Faculdade Senai Ítalo Bologna, no Setor Centro-Oeste, e na Escola 
Vila Canaã, deverão entrar em funcionamento no ano que vem. 
Já o Instituto de Tecnologia em Química Ambiental, na Faculdade 
Senai Roberto Mange, em Anápolis, tem previsão de início das 
obras em 2015. Os empreendimentos fazem parte do Programa 
Senai de Apoio à Competitividade da Indústria Brasileira.

Embora seja período de férias, janeiro deverá abrir mil vagas 
de estágio em Goiás, segundo previsão do Instituto Euvaldo Lodi 
(IEL). Administração de empresas, tecnologia da informação, ci-
ências contábeis e econômicas, direito, engenharias, pedagogia 
e educação física são as áreas de maior demanda. Os índices de 
contratações pós-estágio chegam a 80%, também de acordo 
com o IEL. Durante as férias, aumentam-se as chances, pois a 
oferta de vagas por parte das empresas não é interrompida e, 
por isso, o estudante deve aproveitar o momento, não deixando 
para o período letivo, quando cresce a concorrência entre os can-
didatos. Inscrições pelo site www.sitedoestagio.com.br.
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Mil vagas de estágio em janeiro

O presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás 
(Fieg), Pedro Alves de Oliveira, toma posse dia 5 na presidência 
do Conselho Deliberativo do Sebrae Goiás (Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas) para mandato no quadri-
ênio 2015/18. Igor Montenegro assume a superintendência do 
órgão, que mantém Luciana Albernaz como diretora de admi-
nistração e finanças e Wanderson Portugal como diretor técnico. 
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