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Concurso com Inscrição Aberta
TCE_SP - Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

125 vagas (há vaga para Ribeirão Preto)

AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA II

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Remuneração R$ 4.606,80

Inscrições até 23/10/2015 - site: www.concursosfcc.com.br

Dica de Leitura
Ano de 1651. Robinson Crusoé, aristocrata orgulhoso, rompe com a família e decide correr o mundo.

Mau marinheiro, ele vai parar numa ilha deserta, depois de um naufrágio. Único a se salvar, tenta por 

todos os meios sobreviver e lutar contra a loucura e o isolamento. Esta adaptação para quadrinhos,

respeitou o enredo e o suspense da narrativa original.

Sites gratuitos para estudar para concursos públicos

www.jurisway.org.br/videos

mais de 4 mil videoaulas postadas no You Tube
que tratam de Direito Constitucional, Civil, Penal,

Administrativo e Previdenciário, entre outros.
Também há aulas de língua portuguesa e

informática.

www.qconcursos.com

o site oferece conteúdo das mais variadas matérias
que caem em concursos públicos. Há uma 

considerável quantidade de provas em inglês
que caíram em outros exames e gabaritos
que acompanham os testes. Para baixar o

material gratuito, é preciso fazer um cadastro.

www.somatematica.com.br/financeira.php

conteúdo sobre matemática financeira pode ser
acessado gratuitamente depois de uma cadastro

O estudante conta com a parte conceitual e depois
pode praticar o que aprendeu com exercícios

propostos. Há ainda questões de vestibulares e
provas on line para testar os conhecimentos

adquiridos.

Habitue-se a consultar o site
http://estagio.sp.gov.br

 ARQUIMEDES E SUA PEDRA DE ESTIMAÇÃO

Antigamente, quando as pedras de estimação estavam na moda,

Arquimedes levou a sua para um passeio num lago. No percurso,

Arquimedes e a pedra começaram uma discussão que terminou com

a pedra sendo atirada para fora do barco. A pedra afundou imediatamente.

A pergunta é:  O nível da água no lago subiu ou desceu?

Para responder à pergunta, vamos fornecer a seguinte informação

extraída do livro de Arquimedes On Floatin Bodies (Corpos flutuantes):

qualquer objeto que flutue na água sempre tem uma certa parte submersa, que

desloca um pouco de água. A quantidade de líquido deslocada é igual ao peso

do objeto. Por outro lado, se o objeto afunda, a quantidade de água deslocada

é menor do que o peso do objeto.      

Resposta no próximo número



�������ONDE�ESTÁ�A�DIFERENÇA?

Por�que�ser�diferentes?
Se�queremos�sempre�ser�iguais�a�alguém!
Passamos�uma�vida�inteira�tentando�nos
destacar,�uns�dos�outros,�no�entanto,�o�único
lugar�que�conseguimos�chegar�é�a�igualdade.
Sabemos�disso,�mas�insistimos�em�ser�
diferentes,�por�que?
Talvez�se�conseguirmos�caminhar�com
humildade,�e�ao�encontrarmos�essa�resposta,
aí�sim,�talvez,�possamos�ser�diferentes!

Colaboração:�Luciano�Vitório�Perboni
Estagiário�Etec.�«Manoel�dos�Reis�Araújo»

 Atividade com Mosaico aula de Artes da Profª Lurdinha nos 1ºs de Agro e Info.

Acima da esquerda para a direita, estão as produções do aluno Gian Pires

de Moraes e da aluna Bianca da Silva Andrioli ambos do 1º de Informática.

No  centro  -  obra «Cava lo  na Pa i sagem» de Franz Marc .

Abaixo, da esquerda para a direita, estão as produções da aluna Maria Luisa

Queiroz Correa de Lima do 1º de Informática e do aluno Ariel Oscar Rodrigues

do 1º de Agropecuária.

Conhecendo os Cursos Técnicos de Nossa Unidade 

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO

Adota postura ética na execução da rotina administrativa, na elaboração
do planejamento da produção e materiais, recursos humanos, financeiros
e mercadológicos. Realiza atividades de controle e auxilia nos processos
de direção utilizando ferramentas da informática básica. Fomenta ideias 
e práticas empreendedoras.

MERCADO DE TRABALHO

Instituições públicas, privadas e do terceiro setor.

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

É o profissional que desempenha tarefas relativas à contabilidade e à 
administração das organizações. Analisa a documentação contábil e
elabora planos de contas. Organiza, controla e arquiva documentos

relativos à atividade contábil/administrativa e controla as movimentações. 
Constitui e regulariza empresas, identifica documentos e informações,
atende à fiscalização e procede a consultoria empresarial. Executa a
contabilidade geral, operacionaliza a contabilidade de custos e efetua 

contabilidade gerencial. Administra o departamento de pessoal e realiza
controle patrimonial.

MERCADO DE TRABALHO

áreas da Indústria, comércio, Prestação de Serviços, empresas em
geral de pequeno e médio portes. 

Suellen Cristina de Oliveira
Formada no 1º semestre/2011
em Técnico de Contabilidade

  Karen Cristiane da Silva
Formada no 2º semestre/2013
em Técnico de Administração

  Estefani Midia dos Santos
Formada no 2º semestre/2014
em Técnico de Administração.

As três ex-alunas trabalham hoje na SANTA CASA DE NOSSA CIDADE



          continua acontecendo todas as terças-feiras a partir das 19h

Comemoração - Aniversários dos Residentes

Aniversariantes dos meses de junho,

julho e agosto. Comemorado no dia

26/08/2015.

Como é bom Reunir os Amigos!

  Feira do Livro

Em gratificação pela parceria realizada com nossa escola
durante a semana de estudos, a senhora Maria José,
representante da Vitória Livros, doou alguns livros e 

gibis para nossa Biblioteca. A entrega foi feita diretamente
ao Gustavo (bibliotecário) e Profª. Ana Maria (diretora

de nossa Unidade). 

Maravilhoso ....

Foi assim, simplesmente maravilhoso o trabalho do holograma desenvolvido pelos alunos Jochua Formoso Buzatto,
Marcos Ribeiro de Sousa e Wellington Luis Sintenaro sob a orientação e coordenação do Professor Leandro Moreira.

Jochua, Wellington, Marcos (alunos do 2º ano do 
Curso de Info) e Professor Leandro

Apresentação do Projeto na Praça Poeta Mário Matoso
(Praça da Estação) durante a Semana «Zequinha de

Abreu»  promovida pela Prefeitura de Santa Rita do Passa
Quatro.

MOMENTO HISTÓRICO - QUEM FOI - «MANOEL DOS REIS ARAÚJO»

Manoel dos Reis Araújo
1903 - 1966

          O patrono de nossa escola nasceu em 06 de janeiro de 1903. Era filho do jornalista Antonio José de Araújo
Neto e de dona Teresa Carmelita Meireles de Araújo. Viveu na cidade de Santa Rita do Passa Quatro até os 17
anos. Cursou o grupo escolar «Francisco Ribeiro» e depois fez curso intensivo de grau secundário, iniciando nessa
época atividades jornalísticas. Conta um amigo do pai de Maneco, como carinhosamente era conhecido, que o
menino gostava de lidar com as terras da chácara do pai e que vendia na rua as frutas que eram produzidas no
local.
          Formou-se jornalista e, ao longo de sua vida colaborou em diversos jornais na cidade de São José do Rio
Preto. Em 1928, como diretor de «A Notícia», diário de grande circulação na Alta Araraquarense, empreendeu
diversas campanhas de interesse na região, notadamente nos setores da agricultura e da pecuária. Participou dos
movimentos cívicos e políticos da época, tomando parte ativa na Revolução Constitucionalista: colocou o jornal a
serviço do movimento de 1932 e participou da luta como integrante do Regimento de São José do Rio Preto.
           Em 1934, foi convidado a chefiar o gabinete do secretário da agricultura, Sr. Adalberto Bueno Netto, posto
que exerceu até 1937, quando assumiu o cargo de sub diretor administrativo do Departamento da Produção Animal
           Com a queda do «Estado Novo», voltou a exercer suas funções de jornalista, ligado sempre a redação de
«O Estado do São Paulo». Pertenceu ao quadro de seus redatores desde fins de 1945 e publicou diversos artigos
sobre assuntos agrícolas. Não escondia sua paixão pelo ensino desta área e procurou incentivar o cooperativismo.
           Manoel dos Reis Araújo morre em 25 de janeiro de 1966, vítima de um enfarte aos 63 anos. 
           Para homenageá-lo o governo de São Paulo, pelos poderes Legislativo e Executivo, promulgou a lei nº 
9952, de dezembro de 1967, denominando Escola de Iniciação Agrícola «Manoel dos Reis Araújo», a de Santa
Rita do Passa Quatro, sua terra natal. 

SESSÃO PIPOCA
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