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Direito São Bernardo abre
Concurso Público para Professor
inscrições abertas, até 28 de novembro de 2022

 maicom  • 4 horas atrás

A FDSBC está com inscrições abertas, até 28 de novembro de 2022, para Concurso Público

de Professores Titulares nas áreas de Direito Administrativo e Direito Empresarial I.

A taxa de inscrição é de R$260,00 (duzentos e sessenta reais).

Venha fazer parte do quadro de professores da Direito São Bernardo, instituição com 58 anos de tradição e

excelência no ensino jurídico!

Para mais informações, confira os editais na página.

#Concurso Público de Professores Titulares nas áreas de Direito Administrativo e Direito
Empresarial I.

#Concurso Público para Professor  #Direito São Bernardo  #FDSBC

maicom
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Popular Recente Comentários

COVID-19: Mapa em
tempo real da
pandemia do
Coronavírus criado pela
Microsoft
 17 de março de 2020

Galinha Pintadinha em
Live
 3 de dezembro de 2020

Signo de escorpião:
conheça a
personalidade e tudo
mais que você precisa
saber
 23 de outubro de 2020

Com chapa única, Cidão
concorre à reeleição
 21 de maio de 2019

Moeda Verde recolhe
cerca de 50 toneladas
de resíduos recicláveis
 19 de dezembro de 2018

Matérias recentes 

Oficinas ensinam
grafite, fotografia
e escultura
cenográfica em
Santo André
 2 horas atrás

Ingressos
disponíveis para
concerto de trilhas
sonoras de cinema
 2 horas atrás

Seminário em
Santo André
debate
importância do
audiovisual na
sensibilização
ambiental de
jovens e adultos
 3 horas atrás

Vestibulinho das
Etecs têm mais de
4 mil vagas para a
região do ABC
 3 horas atrás

Matérias mais lidas

ACISA e SEBRAE promovem oficina
sobre formação de preços

Oficinas ensinam grafite,
fotografia e escultura
cenográfica em Santo André

30 minutos atrás

2 horas atrás

Últimas Matérias publicadas

ACISA e SEBRAE
promovem oficina
sobre formação de
preços
 30 minutos atrás

Oficinas ensinam
grafite, fotografia
e escultura
cenográfica em
Santo André
 2 horas atrás

Editorial

Prefeitura de São
Caetano lança
edital para
projetos art íst icos
com temática
natalina
 6 dias atrás

Prefeitura de São
Caetano lança
edital para
projetos art íst icos
com temática
natalina
 1 semana atrás
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 sexta-feira, 18 novembro 2022 ACISA e SEBRAE promovem oficina sobre formação de preços  ÚLTIMAS NOTÍCIAS 
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