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

Eleição do Conselho Deliberativo
Na última quinta-feira (28/03) ocorreu na sede do SINDICONTA-RS a
eleição para renovação de 1/3 do Conselho Deliberativo do sindicato.
Foram eleitos para o triênio 2013/2015 os seguintes conselheiros:
Rui Jesus e Barros
João Carlos Cavalheiro Nedel
José Baldo Bordignon Sordi
Ângelo Filomena
Célio Luiz Levandovski

Ademir Wanderer
Claudio Balduino Becker
Mariana Roxo Matusiak Chies
João Luis Lucas Maracci
Walter Sanches Alvernoz

CURSO

Curso sobre Rotinas de Departamento Pessoal Intensivo Trabalhista
O SINDICONTA-RS está com as inscrições abertas para o curso
sobre Rotinas de Departamento Pessoal - Intensivo Trabalhista.
O curso acontece nos dias 11 e 12 de abril, das 8h30min às 12h e das
13h30min às 18h, no Auditório do sindicato e possui carga horária
total de 16 horas/aula.
Ele será ministrado pela professora Eliane Carvalho Valcam que é
bacharel em Administração de Empresas, Técnica Contábil,
CONSULTORA NAS ÁREAS TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA
DA LEFISC, redatora de matérias Trabalhistas e Previdenciárias do
Portal LEFISC, instrutora de cursos e palestras da LEFISC e do
Conselho Regional de Contabilidade/RS.
Estudantes associados do SINDICONTA-RS possuem desconto.
Faça já a sua matrícula!
Mais informações poderão ser obtidas pelo e-mail
sindiconta@sindiconta.com.br, pelo telefone (51) 3346 6362 ou
pelo site www.sindiconta.com.br

ESTÁGIOS
O SINDICONTA-RS está cadastrando alunos que estejam
procurando estágio na área contábil.
O sindicato oferece o intercâmbio entre empresas interessadas em
apliar ou preencher seu quadro de vagas de estágios, por meio de
um setor específico e qualificado, o qual dispõe de todas as
credenciais necessárias para atender empresas, estudantes de
Ciências Contábeis e de outros cursos.
Envie hoje mesmo o seu currículo para O Departamento de
Estágios e Empregos do SINDOCONTA-RS, pelo email
estagios@sindiconta.com.br.
O horário de funcionamento do departamento é das 9h até às 12h
e das 13h30min às 17h30min.
Mais informações poderão ser obtidas pelo telefone (51) 3346
6362 ou pelo site sindiconta.com.br.
O estágio é uma ótima oportunidade para você entrar no mercado,
conhecer a profissão escolhida e ainda adquirir experiência.
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