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Encerram-se no próxi-
mo dia 14 as inscrições 
para o primeiro curso de 
Introdução à Mecatrônica 
promovido pela Fundação 
Educere – Pesquisa e De-
senvolvimento, de Campo 
Mourão. Será totalmente gra-
tuito (sem custo de mensali-
dade, materiais ou inscrições) 
e estes são os pré-requisitos 
exigidos: ter de 14 a 17 anos, 
estar estudando regularmente 
e média escolar acima de 7,0 
no boletim escolar de 2013.

O curso terá duração 
de um ano e os inscritos 
passarão por um teste se-
letivo, com o início das 
aulas previsto para o dia 
4 de agosto. Os interes-
sados devem compare-
cer na Fundação Educere 
(instalada na avenida Ma-

noel Mendes de Camargo, 
2991 – em frente a Comer-
cial Ivaiporã), munidos de 
cópia do R.G (Cédula de 
Identidade), CPF e com-
provante de residência.

Os alunos do curso vão 
conhecer componentes 
eletrônicos e as suas apli-
cações, desenvolver pla-
cas controladoras e o seu 
universo de programação, 
aprender a utilizar softwa-
res de projetos mecânicos 
em que é possível conhe-
cer o resultado final e o 
seu funcionamento antes 
mesmo dele ser produzido 
e até mesmo aprender a 
trabalhar em equipe e ge-
renciar projetos.   

Despertar o interesse 
dos jovens para o empreen-
dedorismo e carreiras em 
empresas de base tecnoló-
gica, ajudando os jovens a 
criar as suas próprias opor-
tunidades profissionais, é o 

principal objetivo da Fun-
dação Educere.

Parceria 
estratégica

O grande diferencial 
da escola técnica da Fun-
dação Educere é a proxi-
midade com o setor pro-
dutivo, uma vez que na 
instituição também fun-
ciona uma incubadora de 
empresas voltada para a 
área da saúde, cujos fu-
turos empreendedores en-
contram apoio para iniciar 
o seu próprio negócio.

Alguns números refor-
çam a importância dessa 
proximidade. As 15 em-
presas que atualmente fa-
zem parte do sistema fa-
turaram em 2013 mais de 
R$ 31 milhões e geraram 
mais de 200 empregos 
diretos. As duas maiores 
empresas do grupo em 

termos de faturamento, 
que juntas somaram mais 
de R$ 18 milhões de fatu-
ramento no ano passado, 
foram fundadas por alu-
nos que saíram da escola 
técnica da instituição.

A Fundação Educere é 
um misto de escola téc-
nica, Centro de Pesquisa 
e Desenvolvimento e In-
cubadora de Empresas. 
No ano de 2009 foi eleita 
como a melhor incubado-
ra do país orientada para 
o desenvolvimento Local 
e Setorial, em premiação 
concedida pelo princi-
pal órgão do segmento: a 
ANPROTEC.

Outras informações po-
dem ser obtidas através do 
site da Fundação Educere 
(www.educere.org.br) ou 
pelo telefone (44) 3525-3104 
(ramal 4). E-mail:educere@
educere.org.br. facebook.
com/fundacaoeducere.
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O  Centro da Juventude 
Itachir Tagliari, localiza-
do no Jardim Aeroporto, 
Asa Leste da cidade, está 
realizando mais uma Co-
lônia de Férias. As ati-
vidades foram iniciadas 
nesta terça-feira, 1º de 
julho e se estendem até o 

próximo dia 18, com ati-
vidades durante o perío-
do da tarde e realização 
de gincanas, cinema, jo-
gos de computado, jogos 
de mesa, tênis de mesa, 
recreação na quadra com 
atividades esportivas en-
tre outros.

O Centro da Juventude 
é mantido pela Prefei-
tura de Campo Mourão, 
através da Secretaria de 

Ação Social e Assessoria 
da Juventude, atendendo 
adolescentes a partir dos 
11 anos de idade, mas es-
pecificamente para a Co-
lônia de Férias poderão 
se inscrever crianças aci-
ma dos 7 anos. “Vamos 
oportunizar aos jovens 
atividades de lazer sau-
dáveis durante as férias, 
contribuindo também 
com os pais que poderão 

ter mais tranquilidade 
neste período”, afirma o 
coordenador do Centro 
da Juventude, Raoni de 
Assis.

Para participar da 4ª 
Colônia de Férias os in-
teressados devem pro-
videnciar inscrições no 
próprio Centro da Juven-
tude. Maiores informa-
ções pelo telefone 3525 
3507.

divulgação

divulgação

Curso gratuito em CM

Centro da Juventude realiza 4ª Colônia de Férias

mecatrônica
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vale meia entrada no cinema!

Com a apresentação deste cupom você pode assistir a filmes pagando 
apenas 50%* do ingresso.
Válido para 03 de julho de 2014.
*Apenas na inteira.

Av. Goioerê, 2020 
Campo Mourão/PR
Telefone: 3523.2050  ou 8808.8585

Às19h30

Às21h30

como treinar seu dragão 2 - Dublado - 3D 

transformers - a era da extinção - Dublado - 3D 

campo mourão | Unespar 
abre inscrições para seleção 
de professor de libras
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A Universidade Estadual 
do Paraná (Unespar), cam-
pus de Campo Mourão, abre 
nesta quarta-feira, 2, as ins-
crições para o processo que 
visa a seleção de professor 
de Libras. As inscrições ficam 
abertas até 15 de julho e de-
vem ser realizadas, exclusiva-
mente, pelo www.fecilcam.
br/concursos.

O processo constará de 
prova escrita, didática e 
exame de títulos a serem 
realizadas nos dias 29 e 30 
de julho, às 9 horas. A prova 
escrita terá duração de duas 
horas, versará sobre um 
único tema sorteado para 
todos os candidatos e uma 
questão relativa ao Estatuto 

da Criança e do Adolescente 
(ECA). A prova didática tam-
bém será um tema comum. 
Já para o exame de títulos 
serão considerados os do-
cumentos exigidos no edital 
e devem ser entregues no 
dia da prova didática que 
compõe o Curriculum Lattes 
do candidato. O edital com-
pleto pode ser acessado no 
mesmo endereço para ins-
crições.

De acordo com o diretor 
do campus, professor Eder 
Rogério Stela, os candidatos 
aprovados serão admitidos 
conforme necessidade da 
instituição. A convocação 
será pela ordem de classifi-
cação e ainda será verifica-
da a disponibilidade para os 
horários de aulas e ativida-
des estabelecidos pela uni-
versidade.

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA 
E DIREITOS HUMANOS – SEJU
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico Nº 011/2014
Protocolo N° 13.235.643-2

Objeto:   Contratação  de  empresa  para  prestação  de  serviços  de 
monitoramento e rastreamento eletrônico com locação de solução composta 
por:  execução  de  serviço  especializado,  equipamentos  (hardware/firmware), 
software  de  gerenciamento,  controle  e  monitoramento  de  pessoas  e 
fornecimento de dispositivos de rastreamento,  mobiliário e equipamentos de 
vídeo monitoramento,  comunicação de dados, bem como licenças, garantia,  
assistência,  treinamento  e  suporte  técnico,  respeitadas  as  especificações 
técnicas,  quantidades,  condições  de  fornecimento  e  acordo  de  níveis  de 
serviço.

DATA: Acolhimento /Abertura/Divulgação da Proposta: Limite de até 09 horas e 
30 minutos  de 23 de julho de 2014.
Início sessão/ Disputa de Lance: 10 horas de 23 de julho de 2014.
LOCAL: PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS - RUA JACY LOUREIRO DE CAMPOS 
– 2° andar – Ala C - CENTRO CÍVICO – CEP.80.530-915 – CURITIBA- PR.
O  edital  está  disponível  nos  sítios  eletrônicos:  www.licitacoes-e.com.br, 
www.compraspr.pr.gov.br ou www.justica.pr.gov.br – Licitações – 2014.

edital


