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FEIRA DE SANTANA

Centro de Formação do Trabalhador também
oferecerá treinamento para funcionário público
12/04/2016 11h10

Estão previstas a oferta de 232 vagas mensais, sendo oito turmas com 29 alunos, cada. As aulas
serão de segunda a sexta, das 8:00 as 12:00 e das 14:00 as 17h00.

Acorda Cidade

No dia 20 de abril, às 8h30, será inaugurado o Centro de
Formação do Trabalhador, em solenidade que contará com
as presenças do prefeito José Ronaldo de Carvalho, e do
presidente da Fundação Cultural Egberto Costa, Antonio
Carlos Daltro Coelho. O órgão funcionará no Edifício
Mandacaru, salas 129 e 131/1º andar, situado à Rua
Conselheiro Franco, nº 200.

O projeto visa, além dos cursos de atendimento ao
público/Call Center, oferecer cursos de recepção,
empreendedorismo, educação financeira, postura
profissional, comunicação oral e escrita, e, também

atenderá as secretarias municipais e autarquias do Município, oferecendo aos funcionários públicos treinamentos
sobre meio ambiente, limpeza de escritório, segurança no trabalho e pequenas manutenções.

Estão previstas a oferta de 232 vagas mensais, sendo oito turmas com 29 alunos, cada. As aulas serão de segunda a
sexta, das 8:00 as 12:00 e das 14:00 as 17h00.

Os cursos serão ministrados pelo Instituto Paramitas do Nordeste, uma ONG licitada pela Fundação Cultural Egberto
Costa, juntamente com a Prefeitura de Feira de Santana e que já atua nos Pólos de Cultura Digital do Município.

COMENTÁRIOS

AVISO: os comentários são de responsabilidade de seus autores e não representam a opinião do Acorda Cidade. 
É vedada a inserção de comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros. O
Acorda Cidade pode até retirar, sem prévia notificação, comentários ofensivos e com xingamentos e que não
respeitem os critérios impostos neste aviso.
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Grupo de
Salvamento
realiza curso de
atendimento pré-
hospitalar em
áreas remotas

As aulas são 60%
práticas e a iniciativa
busca arrecadar fundos
para a manutenção das
atividades de
atendimento gratuito
do G-SAR.

Comerciantes da
João Durval
reclamam de
movimento fraco
após início das
obras do BRT

De acordo com os
comerciantes, o
movimento caiu mais
de 50%.

Fundação Egberto
Costa faz entrega
de certificados do
curso de
informática

O presidente de
Fundação Cultural
Egberto Tavares Costa,
Antônio Carlos Coelho
explicou que o curso
promovido pelo
Instituto Paramitas é
cre...

Vazamento
reduziu volume
de água fornecido
para Feira de
Santana e região
ontem (12)

Serviços de
manutenção já foram
concluídos e
fornecimento está
sendo normalizado
gradativamente

VEJA TAMBÉM

envie seu recado ›

Governo amplia desenvolvimento no interior
baiano com investimento estrangeiro
mais podcast ›

CANTA PASSARINHO

De: transeunte
Para: órgãos competentes
Local: fsa

"em frente da antiga procuradoria do
município, no centro da cidade virou
estacionamento de motos, banheiro público."

mais recados ›
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