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Proex divulga nova edição de informativo
A Pró-Reitoria de Extensão (Proex) lançou esta semana a 4ª edição do seu informativo, com
notícias e informações sobre atividades extensionistas do Instituto.
Neste número, o informativo traz uma matéria sobre as conquistas do projeto de extensão
"Xadrez de A a Z", do campus Paracambi, além de notícias sobre seminários, projetos em
andamento e submissão de cursos. A agenda da Proex para o mês de janeiro também está
disponível na página.
Leia aqui.

Aluno do campus Arraial do Cabo arrecada fundos para
realizar intercâmbio na Finlândia
Thierno Cerqueira, 17 anos, aluno do curso Técnico em Informática do campus Arraial do Cabo,
conseguiu arrecadar recursos para custear sua estada na Finlândia. O aluno, que foi
contemplado com uma bolsa de intercâmbio para cursar o 3º ano do ensino médio no país
nórdico, está com viagem marcada para o dia 16 de janeiro.
“Fizemos vaquinha, apelo nas redes sociais e toda mobilização possível. Por fim, o IFRJ liberou
uma bolsa, possibilitando que o jovem Thierno vá em condições adequadas”, disse o diretorgeral da unidade, João Gilberto Carvalho.
Leia mais.

Processos seletivos abertos para
professor substituto e tutor
O IFRJ está com processos seletivos abertos para
contratação de professor substituto nos campi Eng. Paulo
de Frontin (Artes Gráficas e Jogos Digitais) e Rio de
Janeiro (Biologia/Ciências Biológicas e Sociologia). O
Instituto também abriu seleção de tutor presencial para o
polo de apoio Complexo do Alemão. Há vagas para os
cursos técnicos em Serviços Públicos e Lazer, e Agente
Comunitário de Saúde, ambos na modalidade de
Educação a Distância (EaD).
Para mais informações, consulte os editais abaixo.
Processos seletivos para professor substituto
Processo de seleção de tutores
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