SINDICONTA - RS
Sindicato dos Contadores
do Estado do Rio Grande do Sul
HÁ 25 ANOS NA DEFESA E VALORIZAÇÃO DO CONTADOR

ESTÁGIOS
O SINDICONTA-RS oferece para a sua empresa ou escritório
contábil os serviços de intermediação de estágio. Nosso
Departamento de Estágios efetua diariamente cadastros de
estudantes que buscam um espaço no mercado de trabalho através
dos estágios que divulgamos.
O objetivo do estágio é integrar o estudante (devidamente
matriculado nas escolas de 2º e 3º graus) com a sociedade e mercado
de trabalho, por meio de oportunidades de serviços em área
correlata ao seu estudo, oferecendo adaptação psicológica, social e
melhor aprendizado técnico, trocando experiência através da
aplicação prática de seus conhecimentos, renovando e
enriquecendo os recursos humanos do estudante, refletindo de
forma positiva no plano individual, como também, no plano social.
Nosso Sindicato possui larga experiência na intermediação de
estágios e mantem todos os registros obrigatórios junto aos órgãos
públicos para tal atividade, colocamo-nos a sua inteira disposição na
intermediação dos estágios.
Eis alguns dos benefícios que o SINDICONTA - RS oferece:
Taxa administrativa inferior à praticada pelo mercado
Seguro de vida aos estagiários.
Amplo e atualizado cadastro de estudantes (técnico e superior).
Utilização da estrutura administrativa e de recursos humanos do
SINDICONTA - RS.
Ÿ Aproveitamento de estudantes motivados que buscam sua
valorização e que se dedicam ao aprendizado para o futuro
mercado de trabalho.
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Benefícios para o estudante:
Ÿ Desenvolver os conhecimentos adquiridos em sala de aula.
Ÿ Aprendizados sociais, profissionais e culturais.
Ÿ Qualificação e preparação para o mercado de trabalho.

Conheça os nossos serviços, solicite o seu estagiário pelo
SINDICONTA-RS.
Entre em contato:
Telefone: (51) 3346 6362
E-mail: estagios@sindiconta.com.br | empregos@sindiconta.com.br

DIA DOS PAIS
Em outros países, como Portugal, o Dia dos Pais é comemorado em
19 de março, data em que se festeja o dia de São José, pai adotivo de
Jesus Cristo. No nosso país, o segundo domingo de agosto foi a data
escolhida para esta comemoração. Embora no Brasil tenha tido uma
motivação essencialmente econômica, não queremos deixar de
registrar a nossa especial homenagem a todos os pais contadores
que, embora imersos no mar das atividades profissionais, nunca
deixaram de estar presentes nos momentos mais importantes das
existências de seus filhos. Este singelo registro traz consigo o sincero
desejo de que possamos, neste próximo domingo, junto aos nossos
familiares, celebrar , mais do que uma data, a vida; esta mesma vida
que recebemos do nosso Pai celeste. Que Ele nos abençoe e permita,
com sua divina bondade, o prosseguimento da nossa caminhada.
Parabéns, pais contadores, pais de todo o mundo.
TITO CELSOVIERO
Presidente

Curso Intensivo Trabalhista
ROTINAS DO DEPARTAMENTO PESSOAL
.

Dia 8 e 9 de agosto. Últimas vagas. Inscreva-se já!
www.sindiconta.com.br | sindiconta@sindiconta.com.br
twitter.com/SindicontaRS | facebook.com/SindicontaRS
.
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.
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