
INFORMATIVO  
NOVEMBRO 2015 

SERVIÇOS DE AUTOSSUFICIÊNCIA 

CALENDÁRIO DE  
TREINAMENTOS 

Para os Especialistas de Estaca 

Assista os 5 episódios da série do 

SEBRAE, “As voltas que o 

dinheiro dá” e veja como 

funciona uma rede de negócios 

local... 

Informativos anteriores  

Quer ver sua história ou            

atividade contada aqui? 

Nos envie por e-mail                    

comunicadofpe@ldschurch.org  

 

26/11 às 20h (horário de Brasília) 

Clique aqui e confira!  

Acesse aos materiais 

e notícias da Igreja 

sobre 

autossuficiência!  

Conheça o site de 

Autossuficiência da Igreja 

“As voltas que o 
dinheiro dá”  

 90 mil vagas de janeiro a junho em diversas 
capitais por conta das Olimpíadas de 2016 

 Tendência de empregos na área de tecnologia 

 Lista de concursos abertos 

Notícias -  Emprego  

Leia mais! 

Leia Mais! 

Os cursos online da CATHO estão 
disponíveis de forma gratuita para os 

membros de A Igreja de Jesus Cristo dos 

Santos dos Últimos Dias. Para se 
inscrever em um dos cursos é necessário 

preencher TODAS as informações abaixo 

e também ter um perfil cadastrado no site 

www.LDSJobs.org .  

Clique aqui e faça sua inscrição! 

 Parceria Autossuficiência & 

Cursos CATHO Online 

Exclusivo para membros da Igreja 

Foi realizado no dia 17 de Outubro na cidade de Taubaté a 

1º Feira de Educação e Emprego. Essa atividade contou 

com : 15 empresas parceiras expondo seus trabalhos e 

recursos; palestra sobre Postura no Mercado de Trabalho e o 

apoio da Rádio Ótima FM! 

A atividade teve uma frequência média de 300 pessoas 

circulando entre os stands !  

Para participar do treinamento 
Clique aqui!  

A sala estará aberta para entrar a partir das 19h30 

(horário de Brasília) do dia 26/11/2015 

1ª Feira de Educação e Emprego da região de Taubaté  

Notícias -  Educação 

Confira 28 sites gratuitos 
para aprender de literatura 

a gestão de empresas 

Saiba mais sobre o 
Pathway, um curso à 

distância da BYU Idaho  

Informamos que nos 

meses  de Novembro e Dezembro de 

2015 e Janeiro de 2016  as solicitações 

de pagamentos para as escolas deverão 

ser solicitados conforme instruções no 

link abaixo 

Fundoperpetuo.wordpress.com 

http://www.bemestarbr.net.br/autossuficiencia1-2/informativos-autossuficiencia.html
https://www.lds.org/topics/pef-self-reliance?lang=por
http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2015/10/olimpiadas-do-rio-de-janeiro-gera-oportunidades-de-emprego-no-pais.html
http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2015/10/olimpiadas-do-rio-de-janeiro-gera-oportunidades-de-emprego-no-pais.html
http://corporate.canaltech.com.br/noticia/empregos/ti-e-telecom-sao-os-setores-que-mais-ofertam-emprego-no-brasil-50149/
http://g1.globo.com/concursos-e-emprego/noticia/2010/04/confira-lista-de-concursos-e-oportunidades.html
https://www.youtube.com/channel/UCBqosmarVhVAKYXGVt1JvnA
https://www.lds.org/topics/pef-self-reliance/principles?lang=por
https://www.google.com/url?q=http://www.LDSJobs.org&sa=D&usg=AFQjCNHmWEYuG5qIL6GRCkM8S_vte5WYLA
http://www.bemestarbr.net.br/images/Lista_de_cursos_Catho.pdf
https://meet.lds.org/orion/joinmeeting.do?MeetingKey=998594622
http://educacao.uol.com.br/album/2013/01/10/confira-28-sites-gratuitos-para-aprender-de-literatura-a-gestao-de-empresas.htm#fotoNav=27
http://educacao.uol.com.br/album/2013/01/10/confira-28-sites-gratuitos-para-aprender-de-literatura-a-gestao-de-empresas.htm#fotoNav=27
http://educacao.uol.com.br/album/2013/01/10/confira-28-sites-gratuitos-para-aprender-de-literatura-a-gestao-de-empresas.htm#fotoNav=27
https://pathway.lds.org/Main/MoreThanEducation/3
https://pathway.lds.org/Main/MoreThanEducation/3
https://pathway.lds.org/Main/MoreThanEducation/3
https://fundoperpetuo.wordpress.com/

