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

AIAMU APRESENTA AO SINDICONTA O 2º SEMINÁRIO
DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL
O Presidente do SINDICONTA-RS, Tito Celso Viero, recebeu, no
início de mês de agosto, na sede do Sindicato, a visita da Presidente da
AIAMU - Associação dos Agentes Fiscais da Receita Municipal de
Porto Alegre, Eunice da Silva Brochier. Na oportunidade, dando
seguimento à parceria estabelecida em 2012 para a divulgação
institucional do SEMAAT - Seminário AIAMU de Administração
Tributária Municipal, foi apresentado o programa da segunda edição,
que será realizada nos dias 17 e 18 de outubro de 2013, no Centro de
Eventos da Associação, em Porto Alegre. Também foi entregue
convite para que o Presidente do SINDICONTA-RS e demais
membros da Diretoria e Sindicalizados estejam presentes no evento.
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Presidente do SINDICONTA,Tito Celso Viero e a presidente da AIAMU, Eunice da Silva Brochier

A Conferência de Abertura terá como tema Reforma Tributária: As
perspectivas para os Municípios e será proferida pelo ExGovernador Germano Rigotto.

CURSO
CURSO INTENSIVO DE CONTABILIDADE - INSCREVA-SE JÁ!
Estão abertas as inscrições para o curso que será realizado nos dias 29
e 30 de agosto no SINDICONTA-RS, com o instrutor da LEFISC,
Sérgio Renato Reolon Martins.
O curso possui carga-horária total de 16 horas/aula. Estudantes
associados ao SINDICONTA e associados do Sindicato bem como
assinantes possuem descontos.
O curso ocorrerá das 08h30min às 12h e das 13h30min ás 18h. Mais
informações poderão ser obtidas pelo telefone (51) 3346 6362 ou
pelo e-mail administracao@sindiconta.com.br.

OPORTUNIDADES DE ESTÁGIOS E EMPREGOS
Atenção estudantes do Ensino Médio e Universitários:
O SINDICONTA está selecionando estagiários para empresas
cadastradas junto ao Sindicato, em diversas áreas. Envie seu currículo
para o Departamento de Estágios no email
estágios@sindiconta.com.br. Lembramos que o estágio é uma ótima
oportunidade para você entrar no mercado, conhecer a profissão
escolhida e ainda adquirir experiência.
Também estamos recrutando profissionais para preencherem
quadro de vagas em empresas. Portanto, se você procura o seu
espaço no mercado de trabalho, faça um contato com o
SINDICONTA. Mais informações poderão ser obtidas no telefone
(51) 3346 6362 ou no site www.sindiconta.com.br.
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