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20º 27º Feira de Santana

Moção contra Jean Wylys foi cancelada, diz Câmara de
Feira em nota https://t.co/UzjSsikGo9
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Moção contra Jean Wylys foi cancelada,
diz Câmara de Feira em nota
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No Centro de Formação do Trabalhador, instalado no Edifício Mandacaru, são ministradas as aulas
para esse público específico.
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Do estudante e jovem aprendiz ao profissional com
atuação no mercado de trabalho. A Prefeitura de Feira de
Santana, através da Fundação Municipal de Tecnologia da
Informação, Telecomunicação e Cultura Egberto Tavares
Costa, passou a ofertar desde o mês de abril, cursos
gratuitos para o servidor público municipal.

Foto: Reprodução/ Secom

No Centro de Formação do Trabalhador, instalado no
Edifício Mandacaru, são ministradas as aulas para esse
público específico. Além dos cursos de recepção,
empreendedorismo e educação financeira, por exemplo, as
aulas podem ser direcionadas conforme a demanda
apresentada pela secretaria.
“Começamos atendendo somente a comunidade com os
cursos de emancipação digital e preparação para o
mercado de trabalho. Depois ampliamos para as
bibliotecas, ofertando cursos também para a terceira idade.
Agora, passamos a contemplar os próprios funcionários da
Prefeitura”, afirma Claudia Stipper, presidente do Instituto
Paramitas, ong licitada pela Prefeitura.

De acordo com ela “apesar do curto período de atuação, o
Centro de Formação do Trabalhador tem apresentado uma
atuação satisfatória. As secretarias apresentam sua
demanda para a Fundação Egberto Costa e nós desenvolvemos o curso direcionado”, explica.
Segundo Cláudia Stipper, no centro de formação já passaram funcionários da Seprev (Secretaria de Prevenção à
Violência e Promoção dos Direitos Humanos), com a oferta do curso de atendimento telefônico, e também 45
motoristas da Sedeso (Secretaria de Desenvolvimento Social), que participaram do curso "Condutor nota dez".
Curtir 230 mil pessoas curtiram isso. Cadastre-se para ver do que seus amigos gostam.
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Assista aos discursos em que vereadores de Feira
repudiam projeto do deputado Jean Wyllys
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Em greve,
trabalhadores da
Pirelli fazem
protesto na
Justiça do
Trabalho
A greve dos
trabalhadores da Pirelli
foi iniciada no dia 19 de
junho. Com a
mobilização, todos os
setores da empresa
estão sem funcionar.

Feira de Santana
atrai
investimentos na
área educacional
e imobiliária
Município ganha
empreendimento
horizontal e vai receber
novo campus da UFRB
em 2017

Renovação de
contrato entre
prefeitura e
Embasa é
discutida na
Câmara Municipal
A audiência partiu de
uma iniciativa do
vereador Pablo
Roberto. Ele disse que
não ficou satisfeito com
o resultado da
audiência e que
espera...

Abertas as
inscrições para o
16º Concurso
Feirense de
Fotografias
O concurso tem por
objetivo comemorar o
dia Mundial da
Fotografia que é 19 de
Agosto.

Autor de áudios famosos no WhatsApp visita
Feira de Santana e faz sucesso
mais podcast ›

CANTAPSARNIHO
De: Todos os fucionario q trabalha nas
escolas
Para: Acordacidade
Local:
"Boa tarde.gostaria de avisa as colegas.q iremos
para as atividades a parte do dia 1:so voltamos
quando pagaram nossos rescisão e salário.dilto
por favor repasse este aviso.obrigado"
mais recados ›
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