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Comece o Ano Novo matriculado nos
cursos de Espanhol e Inglês do Sisejufe
Sindicato já preparou o calendário de seus cursos para 2010. Matricule-se já!
Ano Novo, programação nova. O
Departamento de Cultura, Formação, Esporte e Lazer do Sisejufe já
preparou o calendário de cursos
para 2010. Há vagas nas aulas de
Espanhol e Inglês, tanto para iniciantes quanto para quem já tem alguma noção de língua estrangeira.
As inscrições já podem ser feitas e
é preciso ser sindicalizado. Não serão aceitas matrículas de servidores do Judiciário não filiados ao Sisejufe. Quem não for associado
pode preencher a ficha de sindicalização (disponível em nossa pági-

na na internet) e fazer a matrícula.
Trabalhadores sindicalizados de outros sindicatos filiados à Central Única do Trabalhadores (CUT) do Rio
também podem participar. Basta entrar em contato com o sindicato no
telefone 2215-2443.
No curso de inglês, o Sisejufe oferece aulas de conversação e um nível pré-intermediário, para quem tem
um mínimo de conhecimento do idioma. No curso de espanhol, há a
chance de finalmente dominar o idioma de Cervantes, Neruda e Lorca
com professores graduados e super-

visão de mestre na língua castelhana. Há aulas durante a semana e
aos sábados. Garanta já sua vaga
porque as inscrições são limitadas.
O pagamento da primeira mensalidade será efetuado na primeira
aula. Se os alunos quiserem conhecer o curso, podem comparecer,
gratuitamente a alguma aula de tópico das que ministraremos em janeiro. Mais informações com Roberto Ponciano pelo 9189-9746 ou
roberto@sisejufe.org.br/.
Inscrições com Roberto Marins ou
email formacao@sisejufe.org.br.

Quartas-feiras à noite na sede Senador Dantas. Valor único: R$ 70
Início das aulas
Turmas das terças e quintas: 23 de fevereiro de 2010.
Turma de tópicos: 24 de fevereiro de
2010.
Turma de sábado: 27 de fevereiro de

R$ 70 para convidados dos associados.
Curso Livre de Língua Inglesa
Nível Pré-intermediário e Intermediário – Continuação do Curso Básico iniciado em março de 2009. Com
aulas expositivas, interativas, ênfase na
conversação. Uso de livro didático,
DVD, filmes, música. Exercícios domiciliares. Avaliação oral e escrita. Um ano
de duração.
Início: 2 de fevereiro de 2010.
Término: 30 de novembro de 2010
Total: 150 horas aula
Programa para Curso de Conversação em Nível Intermediário
Carga horária: 140 horas
Início: 22 de fevereiro de 2010
Término: 30 de novembro de 2010
Segundas e quartas de 9h30min às 11h
Local: Sisejufe sede da Presidente
Vargas

PROGRAMAÇÃO
Espanhol
Iniciantes – Terça e quinta das 9h30min
às 11h. Aulas na sede da rua Senador Dantas.
Turmas regulares – Terças e quintas
durante das 15h às 16h 30m (turma para
aposentados e dependentes). Aulas na sede
Presidente Vargas.
Duração: 2 anos. Investimento: R$ 40
para servidores filiados ao sindicato ou de
sindicatos filiados à CUT. Dependentes: R$
50. Demais convidados: R$ 70.
Iniciantes Espanhol CUT/Sisejufe –
Sábados, de 8h às 12 horas (aulas na Presidente Vargas e, excepcionalmente, na Senador Dantas). Preços: R$ 50 para trabalhadores filiados aos sindicatos da CUT (incluindo o
Sisejufe). R$ 60 para dependentes. Convidados outros: R$ 70.
Curso de tópicos avançados de espanhol
(exige conhecimento prévio de nível intermediário).

2010.

Inglês
Conversação – para quem já tem conhecimento em Nível Intermediário. Às segundas
e quartas a partir de 22 de fevereiro, de 9h30m
às 11h.
Nível Pré-intermediário – para quem
já tem um mínimo de conhecimento do idioma. Às terças e quintas a partir de 2 de fevereiro, de 9h às 10h30m.
Preços: R$ 40 para sindicalizados do Sisejufe e demais sindicatos da CUT.
R$ 50 para dependentes dos sindicalizados.

Mais informações: sisejufe.org.br

