
SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
14/03/22..................R$ 202,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
14/03/22..................R$ 97,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
14/03/22..................R$ 100,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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• Umidade e calor provenientes de re-
giões mais ao norte e do mar, no leste, 
favorecem para instabilidades na região 
do estado. Chuvas mais significativas 
de forma isolada a partir da tarde, para 
noite, situações localizadas.
Mínima:  18°C em Curitiba
Máxima: 25°C em Londrina
Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

Com cursos gratuitos, programa vai preparar profissionais 
para o mercado de tecnologia e inovação

 Com o intuito de 
impulsionar a preparação 
de profissionais para o mer-
cado de TI e estimular a 
ampliação do emprego, um 
gargalo para o crescimento 
do setor e da economia na-
cional, será lançado nesta 
segunda-feira (14), em Curi-
tiba, o programa TechDev 
PR, com a meta de promo-
ver treinamento para até mil 
alunos em seis meses e ir 
exatamente ao encontro do 
que as empresas precisam.
 O lançamento é da 
Associação das Empresas 
Brasileiras de Tecnologia da 
Informação (Assespro-PR) 
e do Governo do Paraná, em 
parceria com Núcleo Softex 
Campinas (NSC) – asso-
ciação das empresas de 
software que atua em todo 
o Brasil – Fundação Arau-
cária e o Sebrae. O evento 

também será transmitido 
pelo canal no YouTube da 
Superintendência Geral da 
Inovação.
 O projeto tem a 
plataforma Workover como 
base tecnológica para a 
realização dos cursos. Ela 
traz uma jornada com uma 
série de trilhas de formação 
e conteúdos gratuitos. A 
capacitação leva em conta 
habilidades interpessoais 
(soft skills) e técnicas (hard 
skills).
 Os cursos ofere-
cidos pelo programa vão 
capacitar profissionais para 
atuarem em atividades de 
concepção, desenvolvi-
mento, publicação, ma-
nutenção e evolução de 
produtos e sistemas de 
base tecnológica, não so-
mente em empresas que 
desenvolvem software, 

mas também em qualquer 
tipo de empresa que de-
mande profissionais da área 
de sistemas e computação, 
permitindo, por exemplo, 
que os candidatos tenham 
contato com as tendências 
mais recentes em desenvol-
vimento de software, design 
e empreendedorismo.
 O TechDev é gratui-
to, tanto para as empresas 
quanto para os interessados 
na capacitação. O projeto 
foi viabilizado por meio de 
incentivos fiscais e é apoia-
do por recursos da Lei de 
Informática, do Ministério 
da Ciência, Tecnologia e 
Inovação.

Serviço:
 Lançamento do 
projeto TechDev PR
 Data: 14 de março, 
segunda-feira
 Horário: 16h

Além da logística, um dos acertos que fizeram o Paraná se destacar 
nacionalmente na vacinação contra a Covid-19 foram as campanhas 

instituídas pelo Governo e adotadas nos 399 municípios.

Fonte: www.aen.pr.gov.br

         Agências do Trabalhador do Paraná oferecem 
mais de 10 mil vagas de emprego nesta semana

 A rede de 216 
Agências do Trabalhador 
do Paraná e Postos Avan-
çados está com 10.467 
ofertas de emprego com 
carteira assinada disponí-
veis nesta semana.
 As Agências de 
Curitiba e Região Metro-
politana estão com 2.264 
oportunidades. A maior 
parte das ofertas é para 
operador de telemarke-
ting, com 330 vagas dis-
poníveis, além de 183 para 
auxiliar de linha de pro-
dução, 61 para vendedor 
e 60 para operador de 
cobrança. O setor Master 
Job da Capital, destinado 
a profissionais com cur-
so superior, técnico ou 
tecnólogo e estagiários 

de curso superior, tem 
disponíveis colocações 
para arquiteto trainee, 
contador, coordenador de 
compras, analista contá-
bil, técnico em eletrônica, 
analista fiscal, recrutador, 
assistente de compras, 
assistente de RH, estágio 
em RH, estágio em gestão 
de qualidade, estágio em 
contabilidade, estágio em 
administração e estágio 
em técnico de segurança 
do trabalho.
 Entre as agências 
do Interior, a regional de 
Toledo continua com o 
maior número de ofertas, 
com 1.708 no total, sendo 
668 para auxiliar de linha 
de produção, 150 para 
abatedor de aves e 80 

para abatedor de porcos. 
A regional de Cascavel 
também aparece em des-
taque, com 1.088 vagas, 
sendo 324 para auxiliar 
de linha de produção, 80 
para açougueiro e 24 para 
motorista de caminhão.
 Há 668 vagas 
abertas em Londrina (a 
maioria, 225, para auxiliar 
de linha de produção); 336 
em Maringá (com desta-
que para 20 ofertas para 
técnicos de enfermagem); 
608 em Cianorte (sendo 
60 para faxineiro); e 553 
em Umuarama (com 278 
para auxiliar de linha de 
produção e 14 para cos-
tureiro).
 Os números mos-
tram que há boas possi-

bilidades na política de 
geração de empregos 
do Estado em 2022. Na 
última quinta-feira (10), o 
relatório do Cadastro Ge-
ral de Empregados e De-
sempregados (Caged), 
do Ministério do Trabalho, 
apontou o Paraná como 
o terceiro estado do País 
com melhor saldo de em-
pregos em janeiro deste 
ano, foram mais de 18 mil 
novas vagas abertas no 
mês.
 " O s  n ú m e r o s 
são resultado do ótimo 
desempenho do Paraná 
nas políticas públicas de 
intermediação de mão de 
obra já implementadas, 
da parceria com as em-
presas e da busca de in-

vestimentos para geração 
de empregos", afirma o 
governador Carlos Massa 
Ratinho Junior.
 “Os números de 
nossas Agências do Tra-
balhador são um termô-
metro que demonstra que 
a política de emprega-
bilidade do Governo do 
Paraná está no rumo certo. 
Nos últimos 12 meses, o 
Paraná virou referência 
nacional nesse setor e 
ajudou a impulsionar a 
retomada da economia do 
Brasil”, lembra o secretário 
Ney Leprevost.

ATENDIMENTOS
 Os interessados 
em alguma das vagas 
ofertadas devem buscar 
orientações entrando em 

contato com a Agência 
do Trabalhador de seu 
município. Na capital pa-
ranaense, a Agência do 
Trabalhador de Curitiba 
está atendendo o público 
de forma presencial das 
8h às 17h e respeitando 
todas as orientações das 
autoridades sanitárias. 
Para evitar aglomeração, 
a sugestão é para que 
o atendimento seja feito 
com horário marcado. Os 
interessados devem fazer 
o agendamento pelo site 
da Secretaria através do 
link https://www.justica.
pr.gov.br/Pagina/Siste-
ma-de-Agendamento-do-
-Trabalhador-Procura-de-
-Emprego.

Fonte: www.aen.pr.gov.br


