
 

 

 

 

 

Portal do governo de Rondônia: 

Feira da Sociobiodiversidade será aberta na noite desta segunda-

feira em Guajará-Mirim. 

A abertura da Feira da Sociobiodivesidade de Rondônia será às 19h desta segunda-feira 

(30), na Escola Estadual Alkindar Brasil de Arouca, em Guajará-Mirim, com a participação 

do governador Confúcio Moura. A feira abordará o tema “O Desafio do Desenvolvimento 

Sustentável na Faixa de Fronteira na Amazônia”, e, de acordo com os organizadores, o 

evento vai proporcionar intercâmbios de conhecimentos e experiências, aumentar a 

visibilidade da produção do local no segmento da sociobiodiversidade, além de estimular 

os estudos científicos. 

Leia mais: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/2015/11/93978/ 

G1 

http://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2015/11/guajara-mirim-sediara-feira-da-sociobiodiversidade-de-rondonia.html 

 

EM RONDÔNIA: 

http://www.ariquemesonline.com.br/noticia2.asp?cod=298905&codDep=26 

 

O MAMORÉ 

http://www.omamore.com.br/?p=79276 

 

PORTAL DA SEPOG 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/729?titulo=Feira%20vai%20integrar%20empres%C3%A1rios%20e%20prod

utores%20para%20impulsionar%20sociobiodiversidade%20na%20faixa%20de%20fronteira%20na%20Amaz%C3%B4

nia&nome=SEPOG 

 

 

 

SEPOG NA MÍDIA 

25/11  a 01 de dezembro 

 
AÇÕES DA SEPOG NA ÚLTIMA SEMANA 

 

Secretaria de Estado do Planejamento, ORÇAMENTO E GESTÃO 
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FOLHA NOBRE 

Estagiários ganham espaço na administração pública de Rondônia 

A contratação de estagiários nos diversos órgãos da administração pública de Rondônia é 

crescente, ocorrendo de forma organizada mediante processo seletivo semelhante a um concurso, e 

com regras e remuneração previstas em lei. O exemplo mais recente de nomeação de estagiários 

ocorreu na Secretaria de Estado de Finanças (Sefin), onde estudantes de direito, ciências contábeis 

e administração foram oficialmente lotados em 1º de novembro. 

Leia mais: 

http://folhanobre.com.br/2015/11/28/estagiarios-ganham-espaco-na-administracao-publica-de-rondonia/10675 

CORREIO POPULAR 

(Da Redação) A contratação de estagiários nos diversos órgãos da administração pública de 

Rondônia é crescente, ocorrendo de forma organizada mediante processo seletivo semelhante a um 

concurso, e com regras e remuneração previstas em lei. O exemplo mais recente de nomeação de 

estagiários ocorreu na Secretaria de Estado de Finanças (Sefin), onde estudantes de direito, 

ciências contábeis e administração foram oficialmente lotados em 1º de novembro. 

Leia mais: 

http://www.correiopopular.com.br/verp1.php?id=33400&titulo=Estagi%E1rios%20ganham%20espa%E7o%20na%20administr

a%E7%E3o%20p%FAblica%20de%20Rond%F4nia 

 

GOVERNO DE RONDÔNIA 

A contratação de estagiários nos diversos órgãos da administração pública de Rondônia é 

crescente, ocorrendo de forma organizada mediante processo seletivo semelhante a um concurso, e 

com regras e remuneração previstas em lei. O exemplo mais recente de nomeação de estagiários 

ocorreu na Secretaria de Estado de Finanças (Sefin), onde estudantes de direito, ciências contábeis 

e administração foram oficialmente lotados em 1º de novembro. 

Leia mais: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/2015/11/93677/ 

 

 

SEPOG NA IMPRENSA ESCRITA : 

JORNAL DIÁRIO DA AMAZÔNIA – 

ESTAGIÁRIOS GANHAM ESPAÇO NA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE 

RONDÔNIA. 
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JORNAL DIÁRIO DA AMAZÔNIA – FAIXA 

DE FRONTEIRA EM DISCUSSÃO HOJE E 

AMANHÃ. 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 



 

 


