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Artigo - Como Começo a Busca de Emprego? 

A tarefa de encontrar um novo emprego pode parecer avassaladora, especial-

mente se você não souber por onde começar. Você terá acesso às melhores 

ferramentas de busca de emprego ao utilizar o site LDSjobs. Quando começar 

sua busca por um novo emprego, considere as seguintes dicas:  

 Torne Sua Procura de Emprego um Esforço de Tempo Integral 

 Aprenda as Habilidades de Busca de Emprego 

 Entre em Contato com os Membros da Ala  

 Utilize os Serviços de um Centro de            

Autossuficiência  

Saiba mais!   

 

USP e UNICAMP, primeiras universidades brasileiras no Coursera 

Calendário de Treinamentos  

Se você é um Especialista de Es-

taca ou membro do Comitê de 

Autossuficiência da Estaca, não 

perca o próximo treinamento 

nacional via  Webex.  

Será no dia 30 de Outubro às 20 

horas (Brasília).  O tema será “Plano de        

emergência e empregabilidade”.  
 

Para maiores informações, entre em contato 

com o gerente do CA de sua região 

(www.autossuficiencia.lds.org.br)  

“ E é meu propósito suprir a meus santos, pois todas as coisas são minhas” (D&C 104:15) 

Clique aqui para acessar informativos anteriores. 

O Coursera é uma plataforma de ensino que realiza parcerias com as melho-

res universidades e instituições de ensino em todo o mundo, para oferecer 

cursos online e gratuitos a todos. 

Trabalhamos para que no futuro, todos tenham acesso a uma educação de 

qualidade a nível mundial, Coursera capacita pessoas a melhorar suas vidas, 

as de sua família, e as da comunidade onde 

vivem por meio da educação. Saiba mais! 

Notícias - Novos Centros de Autossuficiência em Lages e Juiz de Fora - Mais 2 Centros de Autossuficiência foram inaugurados em Setembro! 

Fundo Perpétuo de Educação 

Conheça os requisitos e os novos 

limites de empréstimos ! 

 Saiba mais! 
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 Conheça a história do 

irmão Rafael Rodrigues 

que através do CA SP 

Leste conseguiu um 
novo emprego em 1 

mês...                        

Veja 

mais! 
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PETROBRAS 

abre concurso. 

Inscrições até 20 

de Outubro! 

Veja aqui  

Educação - O que é o PROUNI? 

O Programa Universidade para Todos - Prouni tem como 
finalidade a concessão de bolsas de estudo integrais e parci-

ais em cursos de graduação e sequenciais de formação 

específica, em instituições de ensino 
superior privadas e oferece, em con-

trapartida, isenção de tributos àquelas 

instituições que aderem ao Programa. 

Saiba mais!  

Você tem espírito empreendedor? 

Empresários de sucesso 

planejam cada passo do 

negócio, têm visão de futuro 

e estão sempre na busca por 

oportunidades. Responda às 

perguntas para saber se você 

tem o espírito empreende-

dor de um grande empresá-

rio. 

Faça o teste aqui! 

Centro de Autossuficiência de Estaca - Lages, SC Centro de Autossuficiência de Estaca - Juiz de Fora, MG 

O Centro de Autossufici-

ência da Estaca Lages foi 

inaugurado em Setembro. 

O Comitê de Autossufici-

ência da Estaca foi for-

mado e já está pron-

to para ajudar os 

membros da Estaca 

a alcançarem a    

autossuficiência! 

O Centro de Autossufici-

ência da Estaca Juiz de 

Fora foi inaugurado em 

Setembro. Agora os 

membros da Estaca terão 

um novo espaço on-

de poderão buscar a 

autossuficiência com 

a ajuda do Comitê de 

Autossuficiência da 

Estaca! 

https://www.ldsjobs.org/ers/ct/articles/get-started-job-search?lang=por
http://www.bemestarbr.net.br/
http://www.bemestarbr.net.br/autossuficiencia1-2/informativos-autossuficiencia.html
https://www.coursera.org/course/linguanegocios?utm_source=email&utm_medium=growth&utm_campaign=brazil
http://fundoperpetuo.wordpress.com/
http://bemestarbrasil.wordpress.com/experiencias-especialistas/
http://bemestarbrasil.wordpress.com/experiencias-especialistas/
http://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/
http://prouniportal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=124&Itemid=140
http://economia.uol.com.br/quiz/2014/09/29/voce-tem-espirito-empreendedor.htm

