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A Voz da Cidade: Universidade Popular é inaugurada em Volta Redonda com mais de
200 pessoas na lista de espera
https://avozdacidade.com/universidade-popular-e-inaugurada-em-volta-redondacom-mais-de-200-pessoas-na-lista-de-espera/
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Angra News: Neurovendas é tema de palestras gratuitas na região
http://angranews.com.br/neurovendas-e-tema-de-palestras-gratuitas-na-regiao/
08/09
Diário do Vale: Rodrigo Furtado intermedia proposta de estágio para alunos do IFRJ
https://diariodovale.com.br/politica/rodrigo-furtado-intermedia-proposta-de-estagiopara-alunos-do-ifrj/
10/09
A Voz da Cidade: Vereador de Volta Redonda quer vagas de estágio para alunos do
IFRJ
https://avozdacidade.com/vereador-de-volta-redonda-quer-vagas-de-estagio-paraalunos-do-ifrj/
Diário do Vale: III Simpósio Água Boa marcará os 10 anos do Comitê Médio Paraíba do
Sul
https://diariodovale.com.br/tempo-real/iii-simposio-agua-boa-marcara-os-10-anos-docomite-medio-paraiba-do-sul/
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O São Gonçalo: IFRJ abre vagas para cursos técnicos integrados
http://www.osaogoncalo.com.br/servicos/54265/ifrj-abre-vagas-para-cursos-tecnicosintegrados
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Baixada Fácil: Inscrições abertas para cursos técnicos integrados do IFRJ

http://baixadafacil.com.br/cursos/inscricoes-abertas-para-cursos-tecnicos-integradosdo-ifrj-4645.html
Site da Baixada: IFRJ abre inscrições para cursos técnicos integrados
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A Voz da Cidade: Inscrições abertas para cursos técnicos integrados
https://avozdacidade.com/inscricoes-abertas-para-cursos-tecnicos-integrados/
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O São Gonçalo: IFRJ abre Inscrições para preencher 701 vagas de curso técnico nesta
segunda
http://www.osaogoncalo.com.br/servicos/54381/ifrj-abre-inscricoes-para-preencher701-vagas-de-curso-tecnico-nesta-segunda
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TV Rio Sul – Sul do Rio e Costa Verde: IFRJ abre inscrições para cursos técnicos em
Pinheiral, RJ
https://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/2018/09/24/ifrj-abreinscricoes-para-cursos-tecnicos-em-pinheral-rj.ghtml
Diário do Vale: IFRJ – Pinheiral abre inscrições para cursos técnicos gratuitos
https://diariodovale.com.br/destaque/ifrj-pinheiral-abre-inscricoes-para-cursostecnicos-gratuitos/
O Dia: IFRJ e Faetec têm inscrições abertas para concursos
https://odia.ig.com.br/economia/2018/09/5577707-ifrj-e-faetec-tem-inscricoesabertas-para-concursos.html
Concurso News: IFRJ abre inscrições para 1.418 vagas em cursos técnicos gratuitos em
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https://www.concursonews.com/2018/09/ifrj-abre-inscricoes-para-1418-vagas-emcursos-tecnicos-gratuitos-em-10-cidades.html
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O Globo: Ponto Cine, em Guadalupe, ganha data de reabertura
https://oglobo.globo.com/cultura/filmes/ponto-cine-em-guadalupe-ganha-data-dereabertura-23100548
26/09
A Voz da Cidade: Campus do IFRJ de Pinheiral abre inscrições para cursos técnicos e
gratuitos

https://avozdacidade.com/campus-do-ifrj-abre-inscricoes-para-cursos-tecnicos-egratuitos/
27/09
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade: A construção da bacia de
evapotranspiração foi resultado de um projeto de conclusão do curso FIC, realizado em
parceria com o IFRJ e a prefeitura de Paraty.
http://www.icmbio.gov.br/portal/ultimas-noticias/20-geral/9993-apa-de-cairucuimplanta-saneamento-ecologico
_________________________________________________________________

03/09
A Voz da Cidade: Universidade Popular é inaugurada em Volta Redonda com mais de
200 pessoas na lista de espera
A Universidade Popular (Unipop), inaugurada, nesta segunda-feira, 3, no prédio onde
funcionava a Escola Estadual Maranhão, no bairro Eucaliptal, em Volta Redonda, já
conta com mais de 200 pessoas a espera. A informação foi divulgada durante a
cerimônia de inauguração que contou com a presença do prefeito Samuca Silva
(Podemos), da Secretária Municipal de Educação, Rita de Cássia, e de representantes
das Universidades e Centros Universitários que aderiram ao projeto.
Segundo destacou o diretor executivo da UniPop, Eduardo Dessupoio, o projeto da
Unipop foi realizado em tempo recorde. “Foram sete meses a contar com a reabertura
da escola, que estava jogada às traças. Estou orgulhoso de ver um projeto tão
importante ser realizado. A unidade estará, oferecendo, inicialmente, serviços à
comunidade. E para dar certo, a comunidade tem que participar. A universidade é uma
realidade. Agora, para dar certo, é preciso que a população participe”, declarou o
diretor Eduardo.
O prefeito, durante o seu discurso na inauguração, agradeceu a todos os envolvidos no
projeto. Lembrou que quem escolhe a universidade é o aluno. “Por isso, a idéia de
juntar universidades e centros universitários em um só projeto. Agradeço a vocês que
acreditaram em um projeto que vai atender a toda comunidade”, agradeceu o prefeito
aos representantes das instituições que fazem parte do Fórum Estratégico de Ensino
Superior de Volta Redonda que são a Universidade Federal Fluminense (UFF), Centro
Universitário de Volta Redonda (UniFoa), Centro Universitário de Barra Mansa (UBM),
Centro Universitário Geraldo di Biase (UGB-Ferp), Faculdade do Sul Fluminense (Fasf) e
do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ). Samuca destacou ainda o empenho dos
vereadores presentes no evento, Neném e Fábio Buchecha, na aprovação de
mensagens que vêm beneficiando a população. Os dois parlamentares estiveram,
presentes no evento. Declarou que os parlamentares estão demonstrando que é capaz
de fazer política em prol da população.
APOIO AO PROJETO
Os representantes das instituições declararam apoio ao projeto e prometeram fazer do
projeto um grande exemplo não só para a cidade região, mas para todo o Brasil.

Lembraram que os cursos oferecidos são acessíveis a todos e que o projeto visa
oportunizar o primeiro contato da comunidade com a universidade. Disseram ainda
que são cursos simples, de baixo custo para o município e de curta duração em um
primeiro momento para abrir os horizontes da educação diminuindo a desigualdade
intelectual.
Antes da inauguração foram abertas inscrições para a unidade e as 300 vagas
disponibilizadas foram preenchidas para os cursos de pré-vestibular, esperanto, yoga,
memória, terceira idade, educação especial, reforço escolar, inglês, entre outros que
terão duração de seis meses. Estiveram presentes também na inauguração
representantes da unidade escolar, da Associação de Moradores do Eucaliptal,
moradores e outros.
06/09
Angra News: Neurovendas é tema de palestras gratuitas na região
Quem tem um negócio adoraria entrar na cabeça do consumidor para entender como
ele funciona na hora de decidir por uma compra e saber como estimular a parte do
cérebro que leva o cliente a consumir. Algumas das ferramentas utilizadas nesse
sentido serão apresentadas na palestra “Neurovendas, entendendo a mente do
consumidor”, que acontece no dia 13 de setembro, às 19h, na Casa de Cultura de
Paraty, e no dia 14, às 17h, no Colégio Municipal Nossa Senhora das Graças, em
Muriqui. As inscrições já estão abertas para os eventos promovidos pelo Sebrae/RJ
com apoio das prefeituras de Paraty e Mangaratiba.
Empresários e colaboradores poderão entender melhor como utilizar as técnicas de
Neurovendas para atrair e se aproximar do cliente, aumentando assim as vendas de
produtos e serviços. Estudos nessa área revelam como a cabeça funciona na tomada
de uma decisão, as formas diferentes de reação dos cérebros masculino e feminino, os
gatilhos mentais que levam a uma compra e as formas de reconhecer e trabalhar com
os sentimentos e sensações do consumidor.
A palestra é conduzida pela consultora Ana Cláudia Peixoto, professora do Curso de
Vendas do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) e jornalista especializada em
Marketing e Comunicação Empresarial, com formação em Neuromarketing, Coaching e
Análise Comportamental.
As vagas são limitadas. Para inscrições e mais informações, ligue para 24-3365-2799 ou
24-3365-6219. Em Mangaratiba, as inscrições também podem ser feitas pelo telefone
21-2769-6000 (ramal 307) ou no Balcão de Empregos.
A Casa de Cultura de Paraty fica na Rua Dona Geralda, 257, no Centro Histórico. O
Colégio Nossa Senhora das Graças fica na Rua Primeiro de Maio, em Muriqui.
08/09
Diário do Vale: Rodrigo Furtado intermedia proposta de estágio para alunos do IFRJ
Volta Redonda – O vereador Rodrigo Furtado (PTC) se reuniu na última sexta-feira (06)
com o professor e diretor-geral do IFRJ (Instituto Federal do Rio de Janeiro) – campus
Pinheiral, professor Marcos Fábio de Lima. Cerca de 1000 alunos estão matriculados na

unidade. O encontro aconteceu no próprio campus e a pedido do parlamentar, com o
objetivo de intermediar o convênio de estágio entre a instituição e alguns setores da
prefeitura de Volta Redonda.
Rodrigo afirmou que sua iniciativa se deu a partir da demanda demonstrada pelos
próprios alunos, visto a necessidade do estágio para desenvolvimento de experiência e
conclusão dos cursos. O vereador completou que a proposta é positiva para ambas as
partes, adiantando que buscará apoio para que o convênio seja firmado.
– Vou continuar trabalhando para que este objetivo seja alcançado. Muitos estudantes
ficam sem opções próximas para realizar o estágio. A prefeitura pode ser uma
excelente iniciadora para estes jovens, oferecendo o convívio com bons profissionais e
a experiência necessária para a inserção no mercado de trabalho – explicou.
O vereador ainda citou uma recente reunião que sua equipe teve com a então
secretária de Meio Ambiente, Daniela Vasconcelos. Na ocasião, segundo Rodrigo, a
profissional sinalizou positivamente ao estágio para alunos do IFRJ, no entanto,
informou sobre a obrigatoriedade de firmar convênio com a instituição de ensino.
– O convênio serve para resguardar o próprio aluno, fornecendo a ele caráter e
responsabilidade de estagiário. Diante desta realidade e da demanda, estamos
buscando apoio para que os estudantes possam ampliar suas opções de obtenção de
experiência. Será extremamente positivo e beneficiará centenas de estudantes –
explicou, Rodrigo.
10/09
A Voz da Cidade: Vereador de Volta Redonda quer vagas de estágio para alunos do
IFRJ
Em encontro recente com o professor e diretor-geral do Instituto Federal do Rio de
Janeiro (IFRJ), campus Pinheiral, professor Marcos Fábio de Lima, o vereador de Volta
Redonda, Rodrigo Furtado (PTC), informou que estará buscando apoio para oferecer
vagas aos alunos da unidade. Vale lembrar que cerca de mil estudantes estão
matriculados no campus.
Segundo informou Rodrigo Furtado, a idéia dele é intermediar o convênio de estágio
entre a instituição e alguns setores da Prefeitura de Volta Redonda (PMVR). Disse
ainda o parlamentar que sua iniciativa se deu a partir da demanda demonstrada elos
próprios alunos, vista à necessidade do estágio para desenvolvimento de experiência e
conclusão dos cursos. “A proposta é positiva para ambas as partes, adiantando que
buscará apoio para que o convênio seja firmado”, informou.
Segundo Rodrigo, convênio servirá para resguardar o próprio aluno, fornecendo a ele
caráter e responsabilidade de estagiário. Disse também que, diante desta realidade e
da demanda, está buscando apoio para que os estudantes possam ampliar suas opções
de obtenção de experiência. Garantiu que a iniciativa será extremamente positiva e
beneficiará centenas de estudantes.
O parlamentar prometeu continuar trabalhando para que este objetivo seja alcançado.
Disse ainda que muitos estudantes ficam sem opções próximas para realizar o estágio
e que a prefeitura pode ser uma excelente iniciadora para estes jovens, oferecendo o

convívio com bons profissionais e a experiência necessária para a inserção no mercado
de trabalho. O parlamentar lembrou que uma recente reunião que sua equipe teve
com a então secretária de Meio Ambiente, Daniela Vasconcelos. Relatou que, na
ocasião a secretária sinalizou positivamente ao estágio para alunos do IFRJ, no
entanto, informou sobre a obrigatoriedade de firmar convênio com a instituição de
ensino.
Diário do Vale: III Simpósio Água Boa marcará os 10 anos do Comitê Médio Paraíba do
Sul
Volta Redonda – Acontece nesta terça-feira (11) o III Simpósio Água Boa, que faz parte
das comemorações dos 10 anos do Comitê de Bacia Hidrográfica Médio Paraíba do Sul.
O evento será às 13h30 no Centro Cultural do UniFOA, Campus de Três poços, em
Volta Redonda-RJ, e vai abordar vários temas e projetos voltados à melhoria da
quantidade e qualidade de água e todo meio ambiente.
A programação conta com palestras de profissionais que atuam na região do Médio
Paraíba do Sul, que visam a difusão de conhecimentos sobre ações estratégicas que
apoiem o desafio da gestão dos recursos hídricos. O objetivo maior é difundir a
discussão sobre a gestão das águas, bem como apresentar o trabalho do Comitê,
responsável pela gestão dos corpos hídricos afluentes do Rio Paraíba do Sul, na Região
Hidrográfica III do estado do Rio de Janeiro, que compreende 19 municípios. A atração
cultural ficará por conta da Orquestra de Violinos, do projeto “Volta Redonda, Cidade
da Música”, mantido pela prefeitura.
Outro destaque da programação será a premiação do III Concurso de Projetos de Boas
Práticas Ambientais e do Concurso de Fotografia “Água: avanços e desafios”.
O concurso de Boas Práticas visa conhecer e tornar públicas as iniciativas ambientais
realizadas na região do Médio Paraíba do Sul, de grande importância para a
conscientização da população, que ainda poderão servir de molde para outras
instituições e municípios aplicarem os bons e bem-sucedidos projetos. O concurso
englobou oito linhas temáticas e recebeu vários projetos de prefeituras, organizações
sociais, instituições de ensino públicas e privadas e empresas. Já o concurso de
fotografia, teve como tema a “Água: avanços e desafios”, e cada participante pôde
concorrer com até duas imagens, uma retratando avanços (belezas, paisagens, etc) e
outra retratando os desafios (problemas como poluição, esgoto, lixo, etc).
O III Simpósio Água Boa é aberto ao público que, para participar, deve fazer sua
inscrição gratuita no site www.cbhmedioparaiba.org.br. Informações pelo telefone
(24) 3337 5661.
Sobre o Comitê Médio Paraíba do Sul:
Sediado em Volta Redonda – RJ, o Comitê de Bacia Hidrográfica Médio Paraíba do Sul,
que neste ano completa 10 anos, é um órgão colegiado, sem fins lucrativos, formado
por representantes da sociedade civil, poder público (municipal, estadual e federal) e
usuários de água dos rios da Região Hidrográfica III do estado do RJ, que compreende a
região constituída pela bacia do Rio Preto e pelas bacias dos rios afluentes do curso
médio superior do rio Paraíba do Sul no estado do Rio, abrangendo, integralmente, os
municípios de Barra Mansa, Comendador Levy Gasparian, Itatiaia, Pinheiral, Porto

Real, Quatis, Resende, Rio das Flores, Valença e Volta Redonda, assim como,
parcialmente, os municípios de Barra do Piraí, Mendes, Miguel Pereira, Paraíba do Sul,
Paty do Alferes, Piraí, Rio Claro, Três Rios e Vassouras, situados na região sul
fluminense do Estado. Sua função principal é promover a gesto participativa dos
recursos hídricos de sua área de atuação, trabalhando para a manutenção e melhoria
da qualidade e quantidade de água.
Palestras:
“Funções das florestas nativas na conservação dos recursos hídricos e suas implicações
socioambientais na região do Médio Paraíba”. Cristiana do Couto
Miranda – IFRJ, Campus Pinheiral
“Poluentes Emergentes: Novos Desafios”. D.Sc. Patrícia Alves Carneiro – UFF, Campus
Volta Redonda
“Pegada Hídrica – Companhia Siderúrgica Nacional”. Antônio Carlos Simões de Santana
Filho – CSN
“Realização do CBH-MPS nos 10 anos e perspectivas – CBH-MPS”. José Arimathéa
Oliveira – IFRJ, Campus Pinheiral
17/09
O São Gonçalo: IFRJ abre vagas para cursos técnicos integrados
Começaram hoje (17) as inscrições para o processo seletivo que visa o preenchimento
de 1.418 vagas em diferentes cursos e campus. As inscrições vão até o dia 7 de
novembro, pela internet, por meio do preenchimento do Formulário de Pedido de
Inscrição disponibilizado na página do IFRJ (https://portal.ifrj.edu.br/processoseletivotecnico/integrado)
e
na
página
do
Instituto
Selecon
(http://selecon.org.br/novo/).
A taxa de inscrição é de R$ 70, mas é possível solicitar a isenção caso o candidato
preencha as condições para conseguir o benefício (descritas no item 3 do edital) até o
dia 5 de outubro.
Os candidatos devem ter como escolaridade mínima o Ensino Fundamental completo
ou estarem cursando o 9° ano desse nível de ensino no ano letivo de 2018.
As vagas são para os campus de: Arraial do Cabo (120), Duque de Caxias (120),
Nilópolis (180), Paracambi (216), Engenheiro Paulo de Frontin (72), Pinheiral (174),
Resende (60), Rio de Janeiro (300), São Gonçalo (104) e Volta Redonda (72).
A classificação dos candidatos será feita por meio de dois sistemas de vagas: o de
Ampla Concorrência (AC) e o Sistema de Reserva de Vagas (SRV) para Escolas Públicas.
O processo seletivo de classificação de candidatos se dará mediante a realização de
prova, abrangendo conteúdos de disciplinas do Ensino Fundamental.
18/09
Baixada Fácil: Inscrições abertas para cursos técnicos integrados do IFRJ

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo que visa o preenchimento de 1.418
vagas, em diferentes cursos e campi do IFRJ, relativas à Educação Profissional Técnica
de Nível Médio, oferecida de maneira integrada ao Ensino Médio, para o ano letivo de
2019. Os candidatos devem ter como escolaridade mínima o Ensino Fundamental
completo ou estarem cursando o 9º ano desse nível de ensino no ano letivo de 2018.
As vagas são para os campi: Arraial do Cabo (120), Duque de Caxias (120), Nilópolis
(180), Paracambi (216), Engenheiro Paulo de Frontin (72), Pinheiral (174), Resende
(60), Rio de Janeiro (300), São Gonçalo (104) e Volta Redonda (72).
A inscrição será realizada entre os dias 17 de setembro e 07 de novembro de 2018,
exclusivamente via internet, por meio do preenchimento do Formulário de Pedido de
Inscrição disponibilizado na página do IFRJ e na página da organizadora, o Instituto
Selecon. A taxa de inscrição é de R$ 70, mas é possível solicitar isenção caso o
candidato preencha as condições para conseguir o benefício (descritas no item 3 do
edital).
A classificação dos candidatos será feita por meio de dois sistemas de vagas: o de
Ampla Concorrência (AC) e o Sistema de Reserva de Vagas (SRV) para Escolas Públicas.
O processo seletivo de classificação de candidatos se dará mediante a realização de
prova, abrangendo conteúdos de disciplinas do Ensino Fundamental.
Para mais informações, acesse o edital.
Site da Baixada: IFRJ abre inscrições para cursos técnicos integrados
Estão abertas as inscrições para o processo seletivo que visa o preenchimento de 1.418
vagas, em diferentes cursos e campi, relativas à Educação Profissional Técnica de Nível
Médio, oferecida de maneira integrada ao Ensino Médio, para o ano letivo de 2019. Os
candidatos devem ter como escolaridade mínima o Ensino Fundamental completo ou
estarem cursando o 9º ano desse nível de ensino no ano letivo de 2018.
As vagas são para os campi: Arraial do Cabo (120), Duque de Caxias (120), Nilópolis
(180), Paracambi (216), Engenheiro Paulo de Frontin (72), Pinheiral (174), Resende
(60), Rio de Janeiro (300), São Gonçalo (104) e Volta Redonda (72).
A inscrição será realizada entre os dias 17 de setembro e 07 de novembro de 2018,
exclusivamente via internet, por meio do preenchimento do Formulário de Pedido de
Inscrição disponibilizado na página do IFRJ e na página da organizadora, o Instituto
SELECON. A taxa de inscrição é de R$ 70, mas é possível solicitar isenção caso o
candidato preencha as condições para conseguir o benefício (descritas no item 3 do
edital).
A classificação dos candidatos será feita por meio de dois sistemas de vagas: o de
Ampla Concorrência (AC) e o Sistema de Reserva de Vagas (SRV) para Escolas Públicas.
O processo seletivo de classificação de candidatos se dará mediante a realização de
prova, abrangendo conteúdos de disciplinas do Ensino Fundamental.
Para mais informações, acesse o edital
19/09
A Voz da Cidade: Inscrições abertas para cursos técnicos integrados

SUL FLUMINENSE
O Instituto Federal do Rio de Janeiro abriu as inscrições para o processo seletivo para o
preenchimento de 1.418 vagas, em diferentes cursos, situados em diversos campi da
instituição. Os cursos são relativos à Educação Profissional Técnica de Nível Médio,
oferecida de maneira integrada ao Ensino Médio, para o ano letivo de 2019. Os
candidatos devem ter como escolaridade mínima o Ensino Fundamental completo ou
estarem cursando o 9º ano desse nível de ensino no ano letivo de 2018.
Em Resende estão sendo oferecidas 60 vagas e em Volta Redonda, 72 vagas. Outros
municípios com vagas são: Arraial do Cabo (120), Duque de Caxias (120), Nilópolis
(180), Paracambi (216), Engenheiro Paulo de Frontin (72), Pinheiral (174), Rio de
Janeiro (300) e São Gonçalo (104).
A inscrição segue até o dia 7 de novembro e deve ser feira exclusivamente via internet,
por meio do preenchimento do Formulário de Pedido de Inscrição disponibilizado na
página do IFRJ e na página da organizadora do concurso, o Instituto SELECON. A taxa
de inscrição é de R$ 70, mas é possível solicitar isenção caso o candidato preencha as
condições para conseguir o benefício (conforme item 3 do edital).
A classificação dos candidatos será feita por meio de dois sistemas de vagas: o de
Ampla Concorrência (AC) e o Sistema de Reserva de Vagas (SRV) para Escolas Públicas.
O processo seletivo de classificação de candidatos se dará mediante a realização de
prova, abrangendo conteúdos de disciplinas do Ensino Fundamental.
Para mais informações, acesse o edital: https://portal.ifrj.edu.br/processo-seletivotecnico/integrado ou na página do Instituto Selecon: www.selecon.org.br
22/09
O São Gonçalo: IFRJ abre Inscrições para preencher 701 vagas de curso técnico nesta
segunda
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) abre, na
próxima segunda-feira, as inscrições para o processo seletivo que visa preencher 701
vagas relativas à Educação Profissional Técnica de Nível Médio, oferecida de forma
concomitante/subsequente ao Ensino Médio para o 1º período do ano letivo de 2019.
Os cursos concomitantes/subsequentes são voltados para quem está cursando ou já
concluiu o Ensino Médio. O processo seletivo de classificação de candidatos se dará
mediante a realização de prova objetiva composta de duas disciplinas, com 10
questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Matemática.
A inscrição será realizada por meio do preenchimento do Formulário de Pedido de
Inscrição disponibilizado na página do IFRJ e na página do Instituto Selecon
(www.selecon.org.br), até o dia 11 de novembro, exclusivamente via internet. O
candidato deverá optar por concorrer pela Ampla Concorrência (AC) ou pelo Sistema
de Reserva de Vagas (SRV) para Escolas Públicas.
A taxa de inscrição no valor de R$ 50 poderá ser paga até o dia 12 de novembro. Os
candidatos poderão solicitar isenção da taxa de inscrição, caso o candidato preencha

as condições para conseguir o benefício até o dia 19 de outubro, mediante a escolha
da opção no Formulário de Inscrição/Isenção acessando a página do Instituto Selecon.
Saúde – O curso concomitante/subsequente ao Ensino Médio para Agente
Comunitário de Saúde (ACS) também abrirá as inscrições na próxima segunda-feira. O
processo seletivo de classificação de candidatos, mediante a realização de prova,
abrangendo conteúdos de disciplinas do Ensino Fundamental e Médio e análise de
tempo de serviço, visa preencher um total de 36 vagas no campus Realengo do IFRJ.
24/09
TV Rio Sul – Sul do Rio e Costa Verde: IFRJ abre inscrições para cursos técnicos em
Pinheiral, RJ
O Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) está com inscrições abertas para o processo
seletivo de cursos técnicos gratuitos em Pinheiral, RJ. Os cadastros podem ser
realizados até 7 de novembro através da internet.
Podem participar alunos do 9º ano do ensino fundamental ou os interessados que
tenha escolaridade mínima do ensino fundamental. A seleção vai acontecer no campus
do município, que fica na Rua José Breves, nº 550, no Centro.
A taxa de inscrição custa R$ 70. Serão isentos a taxa os alunos do 9º ano de escolas
públicas, pessoas inscritas no Cadastro Único do Governo ou que pertençam a famílias
de baixa renda. O pedido deve ser feito até 5 de outubro.
São oferecidas 174 vagas para os cursos de agroindústria, agropecuária, informática e
meio ambiente. Mais informações podem ser obtidas através do telefone (24) 33568204.
Serviço
O quê: Processo Seletivo de Cursos Técnicos
Quando: até 7 de Novembro
Quem pode: alunos do 9º ano do ensino fundamental ou pessoas que tenham
escolaridade mínima do ensino fundamental
Quanto: R$ 70
Onde: no Campus Pinheiral, que fica na Rua José Breves, nº 550, no Centro
Diário do Vale: IFRJ – Pinheiral abre inscrições para cursos técnicos gratuitos
Pinheiral – Os cursos técnicos gratuitos integrados ao ensino médio do Campus
Pinheiral do Instituto Federal do Rio de Janeiro estão com inscrições abertas para o
processo seletivo de alunos. Estudantes do 9º ano do ensino fundamental no ano
letivo de 2018 ou quaisquer interessados que tenham como escolaridade mínima o
ensino fundamental podem se inscrever até o dia 07 de novembro pelo endereço
selecon.org.br.
A seleção de alunos do Campus Pinheiral acontece através de um concurso público.
Para a realização da prova, há uma taxa de inscrição, mas estudantes do 9º ano de
escolas públicas, pessoas inscritas no CadÚnico ou que comprovem pertencer a

famílias de baixa renda não precisam pagar a inscrição. O prazo para pedido de isenção
segue até 05 de outubro também pelo site selecon.org.br.
São 174 vagas para cursos técnicos gratuitos integrados ao ensino médio. Os cursos
são: Agroindústria, Agropecuária, Informática e Meio Ambiente. No Campus Pinheiral
do Instituto Federal do Rio de Janeiro, os estudantes têm gratuidade no transporte
intermunicipal (até 60 passagens por mês) e livros didáticos gratuitos. Destaca-se,
ainda, que a instituição oferece refeições gratuitas no campus e oportunidades de
auxílios estudantis (bolsas).
O Campus Pinheiral fica na Rua José Breves, 550, Centro. Mais informações pelo
telefone (24) 3356-8204 e no edital, disponível no endereçoselecon.org.br.
O Dia: IFRJ e Faetec têm inscrições abertas para concursos
Rio - O IFRJ e a Faetec estão com inscrições abertas para os processos seletivos para o
ano letivo de 2019. As inscrições podem ser feitas pelo site do Instituto Nacional de
Seleções e Concursos (Selecom), até o dia 7 de novembro de 2018. Estão sendo
oferecidas 1.418 vagas para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Rio de Janeiro e 6.868 vagas para a Faetec.
As oportunidades que a Fundação de apoio a Escola Técnica, Faetec, está oferecendo
são para Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Técnico para Nível Médio,
Ensino Médio e especialização em Enfermagem do Trabalho. Serão 5.750 vagas para o
Ensino Médio Técnico, 2.343 na modalidade integrada e 3.407 na subsequente e
concomitante. Na opção de especialização em Enfermagem serão oferecidas apenas
70 vagas. As demais opções são: 158 vagas para educação infantil, 740 para o ensino
fundamental e 150 para o ensino médio. Os cursos da Faetec abrangem as regiões de
Duque de Caxias, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, Região dos Lagos,
Região Serrana, Norte, Centro-Sul Fluminense e Médio Paraíba. Também há
oportunidades para as cidades de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí.
Os interessados nos cursos de Ensino Técnico e Especialização oferecidos na Faetec
devem ler o edital, fazer a inscrição e pagar a taxa de R$ 49,90 em qualquer agencia
bancária, até a data do vencimento. Para pedir isenção da taxa de inscrição, o
interessado deve enviar a documentação até o dia 8 de outubro. Para Educação
Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio haverá sorteio público no dia 28 de
outubro. A prova está prevista para o dia 9 de novembro.
O IFRJ, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro oferece
1.418 vagas para ingresso em cursos técnicos, gratuitos, integrados ao ensino médio,
com início em 2019. Os cursos oferecidos são: Administração, Agroindústria,
Agropecuária, Alimentos, Automação Industrial, Biotecnologia, Eletrotécnica, Guia de
Turismo, Informática para Internet, Informática, Mecânica, Meio Ambiente, Petróleo e
Gás e Química. As regiões dos campi são: Arraial do Cabo, Duque de Caxias, Nilópolis,
Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Pinheiral, Resende, Rio de Janeiro, São
Gonçalo e Volta Redonda.
Os interessados devem ter concluído o Ensino Fundamental até a data da matrícula, se
inscrever pelo site Selecom até o dia 7 de novembro, ler o edital e pagar uma taxa de
inscrição no valor de R$ 70,00. Pessoas que estão inscritas no CadÚnico poderão

solicitar a isenção da taxa de inscrição até o dia 5 de outubro no mesmo site. No ato da
inscrição, o candidato deve optar por concorrer às vagas da Ampla Concorrência (AC)
ou as destinadas ao Sistema de Reserva de Vagas (SRV) para Escola Pública. A prova
será objetiva com questões de Português, Matemática e Redação e acontecerá no dia
18 de novembro.
Concurso News: IFRJ abre inscrições para 1.418 vagas em cursos técnicos gratuitos em
10 cidades
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) abriu
inscrições para o processo seletivo que vai preencher 1.418 vagas para o ingresso de
alunos em cursos técnicos, gratuitos, integrados ao nível médio. As vagas são para o
ano letivo de 2019. São cinco opções de cursos: Administração, Agroindústria,
Agropecuária, Alimentos, Automação Industrial, Biotecnologia, Eletrotécnica, Guia de
Turismo, Informática para Internet, Informática, Mecânica, Meio Ambiente, Petróleo e
Gás e Química. As vagas estão distribuídas entre os campi Arraial do Cabo, Duque de
Caxias, Nilópolis, Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Pinheiral, Resende, Rio de
Janeiro, São Gonçalo e Volta Redonda. As inscrições devem ser feitas até o dia 7 de
novembro de 2018, no site do InstitutoNacional de Seleções e Concursos (Selecon),
organizador. Para participar é preciso ter concluído o ensino fundamental até a data da
matrícula e possuir CPF em seu nome. A taxa de inscrição é de R$ 70,00. O Instituto
Selecon disponibiliza Postos de Atendimento para aqueles que têm dificuldade de
acesso à internet. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, em dias úteis. O
horário pode ser consultado no edital. Inscritos no CadÚnico têm até o dia 5 de
outubro para solicitar isenção da taxa, no site do Instituto Selecon. No ato da inscrição,
o candidato deve optar por concorrer às vagas da Ampla Concorrência (AC) ou as
destinadas ao Sistema de Reserva de Vagas (SRV) para Escola Pública. A prova está
prevista para 18 de novembro. Os inscritos farão uma prova objetiva de Português e
Matemática e uma Redação. O resultado final está previsto para o dia 18 de dezembro.
acesse edital aqui
25/09
O Globo: Ponto Cine, em Guadalupe, ganha data de reabertura
RIO — O Ponto Cine, em Guadalupe, já tem data de reabertura. Será em 9 de outubro,
com uma sessão do curta "Outono", de Anna Azevedo, às 19h. A programação normal
tem início no dia 11, com a estreia do longa "Tudo por um popstar", de Bruno Garotti.
O cinema, que exibia há 12 anos apenas títulos brasileiros, fechou as portas em
fevereiro por causa da crise econômica e a violência que afeta o bairro da Zona Norte.
A notícia pegou de surpresa os cinéfilos cariocas e causou comoção no meio
audiovisual .
A reinauguração foi possível graças a novos patrocínios e apoios, como a liberação de
recursos vindos da Lei do ISS e um investimento federal de R$ 500 mil, anunciado em
julho pelo Ministério da Cultura e o Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) . O aporte
vai viabilizar um curso de capacitação técnica em audiovisual para jovens de periferia.
Segundo o Ponto Cine, os acordos serão detalhados na cerimônia de reinauguração,
"em completa transparência administrativa e financeira."

O espaço vai contar com três novidades: uma nova tela projeção; acessibilidade
arquitetônica, com piso tátil e placa informativa em braile, por exemplo; e um painel
de LED na fachada do Guadalupe Shopping, onde fica o cinema.
Há ainda a intenção de abrir uma filial do Ponto Cine em Niterói, mas o projeto ainda
está em fase de desenvolvimento.
26/09
A Voz da Cidade: Campus do IFRJ de Pinheiral abre inscrições para cursos técnicos e
gratuitos
PINHEIRAL
O Instituto Federal do Rio de Janeiro – Campus Pinheiral abre inscrições para o
processo seletivo de alunos para cursos técnicos gratuitos integrados ao ensino médio.
do Campus Pinheiral do Instituto Federal do Rio de Estudantes do 9º ano do ensino
fundamental no ano letivo de 2018 ou quaisquer interessados que tenham como
escolaridade mínima o ensino fundamental podem se inscrever até o dia sete de
novembro pelo endereço selecon.org.br.
A seleção acontece através de um concurso público. Para a realização da prova, há
uma taxa de inscrição, mas estudantes do 9º ano de escolas públicas, pessoas inscritas
no CadÚnico ou que comprovem pertencer a famílias de baixa renda não precisam
pagar a inscrição. O prazo para pedido de isenção segue até 05 de outubro também
pelo site selecon.org.br.
São 174 vagas para cursos técnicos gratuitos integrados ao ensino médio. Os cursos
são: Agroindústria, Agropecuária, Informática e Meio Ambiente. No Campus Pinheiral
do Instituto Federal do Rio de Janeiro, os estudantes têm gratuidade no transporte
intermunicipal (até 60 passagens por mês) e livros didáticos gratuitos. Destaca-se,
ainda, que a instituição oferece refeições gratuitas no campus e oportunidades de
auxílios estudantis (bolsas).
O Campus Pinheiral fica na Rua José Breves, 550, Centro. Mais informações pelo
telefone (24) 3356-8204 e no edital, disponível no endereço: selecon.org.br.
27/09
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade: A construção da bacia de
evapotranspiração foi resultado de um projeto de conclusão do curso FIC, realizado em
parceria com o IFRJ e a prefeitura de Paraty.
A APA de Cairuçu conta saneamento ecológico. A nova estação ecológica da sede da
APA já está há um mês em funcionamento, e é resultado de um projeto de conclusão
do curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) em Gestão e manejo de águas,
realizado em parceria com o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio
de Janeiro (IFRJ) e a prefeitura de Paraty. Finalizado em meados de agosto, o curso
abordou diversos temas relacionados aos recursos hídricos, inclusive tratamento e
qualidade da água.
A implementação do projeto, que foi desenvolvido por alunos do curso, proporcionou
uma nova experiência para o tratamento de esgoto e dos efluentes da sede, que

contava com uma fossa convencional (sumidouro). A construção da bacia de
evapotranspiração (BET) utilizou materiais que seriam descartados, como pneus velhos
e entulho para comporem a base do filtro, parte de um sistema fechado de tratamento
de efluentes gerados pela descarga de sanitários convencionais.
Os resíduos são degradados por microrganismos no interior da BET, que os tornam
disponíveis para as plantas, que devolvem a água completamente limpa para o
ambiente por meio da transpiração. O saneamento ecológico busca replicar o
funcionamento de ambientes naturais e não utiliza energia elétrica ou produtos
químicos.
Este modelo de saneamento será implantado em outras seis localidades dentro do
território da APA, demanda que surgiu das próprias comunidades durante a
elaboração do novo plano de manejo. Os módulos serão construídos por voluntários,
que receberão treinamento e levarão a iniciativa para as suas comunidades.
"A mudança é nítida, desde a implementação da BET na sede, o jardim floresceu e os
sanitários funcionam perfeitamente. Essa é a gestão de resíduos que queremos
disseminar pelo território: funcionamento pleno, zero impacto para o meio ambiente e
baixo custo", comentou Lilian Hangae, chefe da APA de Cairuçu.

