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educação

ALPHA abre novos cursos
de pós na área de direito
V

o c ê p r e c i s a ndo
melhorar seus conhecimentos na área
profissional. Não perca
tempo e nem dinheiro. Professores de alta
qualidade,
currículo
atual e experiência no

mercado para fazer
você um vencedor. Confira os novos cursos:
A Alpha está em andamento com os cursos
de Libras e Educação
Inclusiva da Pessoa
Surda.

Novas turmas de
Gestão de Pessoas/
RH, com início no dia
17 de agosto e turma
nova para Serra Talhada na área de Saúde
Mental, com ênfase em
dependência química e

A Diretoria Executiva
da Associação Comercial
e Empresarial de Igarassu (ACEI) em mais uma
ação, tem a honra de convidar seus Associados,
Empresários e Interessa-

dos para participar da palestra que será ministrada pelo deputado Daniel
Coelho (PSDB), trazendo
o tema Empreendedorismo com Sustentabilidade
que será realizada dia 07

de Agosto de 2013, à partir
dás 19h, no Auditório Vanildo Luís do Nascimento
em nossa Sede, Centro
Comercial de Igarassu em
frente ao Supermercado
Arco-Íris.

A Diretoria Executiva
da Associação Comercial e
Empresarial de Igarassu
(ACEI), preocupada com o
desenvolvimento da nossa
cidade promove Curso de
Planejamento Tributário,
que será ministrado pelo
professor Flávio Cesário,
consultor do SENAC/SE-

BRAE e referência em Contabilidade e Tributação. As
aulas serão realizadas no
Auditório Vanildo Luís do
Nascimento, na Sede da
ACEI, no Centro Comercial de Igarassu, em frente
ao Supermercado Arco-Íris
entre os dias 12 e 15 de
Agosto no horário das 19h

às 22h. O Curso terá investimento de R$50,00, com
material didático incluso e
Certificado após Conclusão.
As inscrições podem ser
feitas pelos fones: 81.88317877 ou 8565-7950. Mais
informações acesse o site
da ACEI www.aceigarassu.com.br.

abertura de turma, em
Tabira, em Gestão de
Políticas Públicas com
início em agosto.
A Alpha está levando para os interiores
um ensino de qualidade em parceira com
a Faculdade nos cursos de Pós-Graduação
(FASE). Vale salientar
que a Alpha está habilitada a formar turmas
em qualquer cidade de
Pernambuco.
Outra inovação da
instituição foi a implantação do novo curso Direito Público para
profissionais de nível
superior, em especial
nos cursos de Direito,
Administração, Ciências Contábeis e portadores de diploma com
interesse em carreiras do serviço público,
Delegacias de Polícia,
profissionais liberais,
administradores
de
ONG’s e servidores públicos. A Alpha está ganhando espaço de credibilidade no mercado
de pós-graduação do
Estado de Pernambuco. As inscrições estão
abertas: contato pelos
telefones: 81 8797.0138
/ 9999.9887.
“Vá firme na direção
das suas metas. Porque o pensamento cria,
o desejo atrai e a fé realiza’.

meio ambiente

