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

1º DE MAIO

Na data em que se celebra o Dia do Trabalho, o
SINDICONTA-RS parabeniza a todos os trabalhadores do
Brasil e, em especial, àqueles que fazem da ciência da
Contabilidade o seu instrumento laboral.

CURSO
SINDICONTA – RS
PROMOVE CURSO SOBRE SISCOSERV
Estão abertas as inscrições para o curso de Sistema Integrado de
Comércio de Serviços, Intangíveis e Outras Operações que
Produzam Variações no Patrimônio Regras Gerais. O curso tem
o objetivo de transmitir aos participantes conhecimentos acerca
da nova obrigação acessória que envolve prestadores de serviços
e ativos intangíveis, obrigatória para pessoas físicas e jurídicas que
contratarem ou prestarem serviços com o exterior.
As aulas acontecerão no auditório do SINDICONTA-RS, no dia
13 de maio, das 14h às 18h.
O investimento do curso para estudantes associados no
Sindicato é de R$ 50,00. Para associados do SINDICONTA e
assinantes LEFISC o valor é de R$ 100,00. Demais participantes o
valor é de R$ 150,00.
Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (51)
3346 6362, no portal www.sindiconta.com.br ou pelo email
sinidconta@sindiconta.com.br.

ESTÁGIO
ATENÇÃO ACADÊMICOS DE
CIÊNCIAS CONTÁBEIS
O SINDICONTA-RS está cadastrando alunos que estejam
procurando estágio na área.
O Sindicato oferece o intercâmbio entre empresas interessadas
em ampliar 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 SINDICONTA-RS, pelo email
estagios@sindiconta.com.br.
O horário de funcionamento do departamento é das 9h 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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