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IFRJ divulga editais de remoção
O Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) divulgou os editais dos processos seletivos para
remoção de servidores. São 239 vagas disponíveis para servidores técnico-administrativos (nº
18/2015) e 81 vagas previstas para docentes (nº 17/2015), distribuídas por todos os campi em
funcionamento e reitoria do instituto.
As inscrições serão feitas exclusivamente por meio de processo administrativo aberto no campus
(ou reitoria) em que o servidor é lotado, no período compreendido entre as 10h do dia
16/03/2015 e as 17h do dia 23/03/2015.
Os requisitos que os servidores interessados devem preencher se encontram na seção 2 de
ambos os editais. É necessário que os candidatos, no ato da inscrição, tenham preenchido o
formulário constante do anexo III dos editais. Os servidores poderão escolher até duas opções de
destino, entre campi e reitoria. O critério de classificação será, para ambos os processos, o maior
tempo de serviço no campus (ou reitoria), contado a partir do ato da inscrição,
independentemente da ordem das opções de destino.
Os editais podem ser acessados em http://www.ifrj.edu.br/concursos/outros-editais.
O resultado final será divulgado na página da instituição na Internet, no endereço
http://www.ifrj.edu.br, no dia 8 de maio de 2015.

Aos seis anos, campus
Realengo celebra trajetória e
planeja novos horizontes
Comemoração reuniu novos e antigos
servidores e alunos do primeiro campus da
Rede Federal voltado à área da Saúde no
país
Uma pequena equipe de servidores, que
cabia em uma única sala de aula, deixava as
instalações provisórias no campus Nilópolis
em direção a uma área de 22 mil metros quadrados, a cerca de 1 km da estação de trem de
Realengo, na Zona Oeste do Rio. Era o segundo semestre de 2009. Começava ali a história do
primeiro campus da Rede Federal do país voltado para a área da saúde.
Seis anos depois, o campus Realengo atende atualmente a 610 alunos, em três cursos de
graduação. São noventa vagas semestrais em Farmácia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional. A
instituição recebe hoje estudantes da própria região e de outros municípios do Rio de Janeiro,
além de alunos de estados como Pernambuco e Bahia.
A celebração desses mais de dois mil dias de vida do campus Realengo aconteceu na quintafeira, 5 de março, em um dos pátios da unidade. Reunidos próximos ao chichá – a imponente
árvore símbolo do campus –, professores, alunos, técnicos administrativos e profissionais
terceirizados fizeram um encontro para comemorar o que já foi feito e assumir o compromisso de
continuar a oferecer a educação pública e de qualidade pela qual a comunidade da Zona Oeste
lutou por décadas.
Leia mais em http://www.ifrj.edu.br/noticias/aos-seis-anos-campus-realengo-celebra-trajetoria-eplaneja-novos-horizontes

Campus Arraial do Cabo prepara alunos para olimpíada de
informática
Como preparativo para a etapa regional da Olimpíada Brasileira de Informática (OBI), o campus
Arraial do Cabo organizou, no dia 10 de março, o segundo dia de treinamento para a
competição. A ação, que também serve como preparatório para a Maratona de Programação do
campus, é organizada pelo coordenador do curso de Informática, professor Fernando Oliveira.
Leia mais em http://www.ifrj.edu.br/noticias/campus-arraial-do-cabo-prepara-alunos-paraolimpiada-de-informatica

Equipe Jaguar conquista novo
troféu em competição de
robótica
Feito de peças Lego, robô do campus Volta
Redonda ficou com o terceiro em torneio
internacional
A sala de troféus da equipe de robótica Jaguar, do
campus Volta Redonda, ficou mais cheia durante
competição no Instituto Nacional de Telecomunicações (INATEL), realizada no dia 4 de março,
em Santa Rita do Sapucaí (MG). Os alunos do IFRJ – única instituição de ensino médio do
torneio – ficaram na terceira colocação na categoria “Sumô Lego”, na qual os robôs, feitos a partir
de kits Lego, com dimensões de 25cmx25cm e pesando 1kg, devem retirar o robô adversário da
arena, empurrando-o. Cada luta ocorre em até três rounds. Para ganhar, é preciso vencer dois
deles.
Para Ana Clara Oliveira, aluna do 4º período de Automação do campus Volta Redonda, a
experiência da competição vai além do troféu. “Na bagagem, veio troca de experiências e
aprendizados, adquiridos até mesmo com outras equipes”, diz.
Leia mais em http://www.ifrj.edu.br/noticias/equipe-jaguar-conquista-novo-trofeu-em-competicaode-robotica.
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