INSTSER News – Maio/Junho de 2013
Newsletter do Instituto do Ser - Orientação Profissional e de Carreira.

Colóquio de Orientação Profissional, de Carreira e para Aposentadoria
Celebrando os 20 anos da fundação, os 17 anos de existência do Curso de
Formação em Orientação Profissional e de Carreira - A facilitação da
escolha, e comemorando os 2 anos de transferência do Instituto para
Florianópolis - Santa Catarina, o Instituto do Ser promoverá nos dias 05, 06, 07
de setembro de 2013, em Florianópolis-SC, o Colóquio de Orientação
Profissional, de Carreira e para Aposentadoria. Veja os detalhes para inscrição,
programação, apresentação - colóquios e pôsteres no site. Ficaremos
honrados com o seu interesse e participação no evento. (Saiba mais)

Formação em Orientação Profissional e Planejamento de Carreira
O Instituto do Ser – Orientação Profissional e de Carreira está com as
inscrições abertas para a Formação “Orientação Profissional e Planejamento
de Carreira – A facilitação da escolha” nas seguintes capitais:
Florianópolis-SC – com início previsto para 17 e 18 de agosto/2013
Fortaleza-CE – com início previsto para 24 e 25 de agosto/2013
Salvador-BA – Início confirmado para 08 e 09 de junho/2013. Ainda existem 3
vagas disponíveis.
Confira em nosso site mais informações e garanta já sua inscrição.
Orientação Profissional, Organização de Estudos para Vestibular/Enem e
Tensão Pré Vestibular/Enem
O Instituto do Ser está com as inscrições abertas para os trabalhos de
Orientação Profissional, Organização de Estudos para Vestibular/Enem e

Tensão Pré Vestibular/Enem. Estes são dirigidos aos adolescentes/jovens que
estão em momento de escolha profissional e em processos seletivos
acadêmicos. Confira em nosso site e realize sua inscrição, clicando aqui.
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