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PCI Concursos: Processo Seletivo para Professores é retificado pelo IFRJ
https://www.pciconcursos.com.br/noticias/processo-seletivo-para-professores-eretificado-pelo-ifrj
03/01
Ache Concursos: 33 concursos públicos encerram inscrições para 940 vagas até o
próximo domingo
https://www.acheconcursos.com.br/noticia/33-concursos-publicos-encerraminscricoes-para-940-vagas-ate-o-proximo-domingo-5370
05/01
Notícias Concursos: Processo seletivo Professor Substituto IFRJ Realengo 2018
http://noticiasconcursos.com.br/processo-seletivo-professor-substituto-ifrj-realengo2018/
Ache Concursos: IFRJ abre vagas para Professor Substituto no campus de Realengo
https://www.acheconcursos.com.br/concursos-rio-de-janeiro/ifrj-abre-vagas-paraprofessor-substituto-no-campus-de-realengo
Época Negócios: Os melhores mestrados profissionais no Brasil
http://epocanegocios.globo.com/Carreira/noticia/2018/01/os-melhores-mestradosprofissionais-no-brasil.html
08/01
Gazeta Niteroiense: Câmara de Niterói vai sediar formatura de alunos do IFRJ
http://www.gazetanit.com.br/w/2018/01/09/camara-de-niteroi-vai-sediar-formaturade-alunos-do-ifrj/

09/01
BrasilTurismo: Brasil Braços Abertos do MTur deve ser concluído até a próxima
semana
https://brasilturis.com.br/brasil-bracos-abertos-do-mtur-deve-ser-concluido-ate-aproxima-semana/
Universidade Federal do Mato Grosso: Secretário de Tecnologia Educacional é eleito
Presidente da UniRede
https://setec.ufmt.br/noticias?Id=56
12/01
Portal RC24h: IFRJ DE ARRAIAL ABRE SELEÇÃO PARA PREENCHIMENTO DE 16 VAGAS
NO CURSO DE MEIO AMBIENTE
http://rc24h.com.br/noticia/ver/29229/ifrj-de-arraial-abre-selecao-parapreenchimento-de-16-vagas-no-curso-de-meio-ambiente17/01
G1 – Sul do Rio e Costa Verde (TV Rio Sul): FRJ Pinheiral abre processo seletivo para
curso técnico gratuito em Administração
https://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/ifrj-pinheiral-abre-processoseletivo-para-curso-tecnico-gratuito-em-administracao.ghtml
Diário do Vale: Estão abertas as inscrições para o curso técnico gratuito em
Administração no IFRJ – Pinheiral
http://diariodovale.com.br/economia/estao-abertas-as-inscricoes-para-o-cursotecnico-gratuito-em-administracao-no-ifrj-pinheiral/
Folha Dirigida: Concurso AGU 2018. Saiba como estudar para a seleção
https://www.folhadirigida.com.br/noticias/concurso/agu/concurso-agu-2018-saibacomo-estudar-para-a-selecao
19/01
O Flumimense: Vagas para cursos gratuitos no IFRJ Niterói
http://www.ofluminense.com.br/en/cidades/vagas-para-cursos-gratuitos-no-ifrjniter%C3%B3i
22/01
PCI Concursos: IFRJ abre hoje (22) novo Processo Seletivo no Campus Niterói
https://www.pciconcursos.com.br/noticias/ifrj-abre-hoje-22-novo-processo-seletivono-campus-niteroi
23/01

Piauí Governo do Estado: Vice-governadora participa da abertura de curso sobre
gênero promovido pela SSP
http://www.pi.gov.br/materia/seguranca/vice-governadora-participa-da-abertura-decurso-sobre-genero-promovido-pela-secretaria-de-seguranca-4510.html
24/01
Diário do Vale: Inscrições abertas para curso superior gratuito pelo Sisu
http://diariodovale.com.br/cidade/inscricoes-abertas-para-curso-superior-gratuitopelo-sisu/
25/01
PCI Concursos: IFRJ recebe inscrições de Processo Seletivo no Cargo de Professor
Substituto
https://www.pciconcursos.com.br/noticias/ifrj-recebe-inscricoes-de-processo-seletivono-cargo-de-professor-substituto
Associação dos Estudantes Secundaristas do Estado do Rio de Janeiro: AERJ REALIZA
REUNIÃO DE PLANEJAMENTO PARA 2018
http://www.aerjnaluta.ato.br/2018/01/aerj-realiza-reuniao-de-planejamento.html

02/01
PCI Concursos: Processo Seletivo para Professores é retificado pelo IFRJ
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro
- IFRJ retifica o Processo Seletivo Simplificado, relativo ao campus Nilópolis que objetiva
a contratação de Professor Substituto.
Foram modificados os requisitos mínimos necessários ao candidato que deseja se
candidatar à vaga de Professor que irá ministrar Biologia I, Biologia II, Biologia III e
Biologia IV (Citologia, Genética, Evolução, Ecologia e Diversidade dos Seres Vivos) (1).
Aos candidatos concorrentes a este cargo, inscritos até o dia 22 de dezembro de 2017,
que desejarem desistir do certame, devido à modificação, será devolvida a taxa de
inscrição, seguindo as instruções especificadas nos editais disponíveis em nosso site.
Além disso, o período de inscrições foi prorrogado, continuando a partir de hoje,
dia 2, até o dia 8 de janeiro de 2018, nos dias úteis, das 10h às 18h, no Gabinete da
Direção de Ensino (sala A105), Campus Nilópolis - IFRJ, Rua Coronel Délio Menezes
Porto, 1045, Centro.
No valor de R$ 50,00, a taxa de participação deve ser paga na agência bancária
especificada no edital, através da Guia do Recolhimento da União - GRU, disponível no
endereço eletrônico: consulta.tesouro.fazenda.gov.br, e apresentada no ato da
inscrição com todos os dados preenchidos.

A data de realização da análise do Currículo foi alterada e ocorrerá,
provavelmente, no dia 10 de janeiro de 2018, de acordo com os critérios previstos no
documento oficial. Este Processo seletivo compreenderá duas etapas: Entrevista e
Análise de Currículo, ambas de caráter eliminatório e classificatório.
Sendo exigido, dentre outros requisitos, Graduação, o candidato selecionado
poderá ministrar em uma das cinco oportunidades disponíveis:


Arquitetura e Montagem de Computadores I, II e III; Manutenção de Hardware I,
II e III; Projeto Integrador; Segurança de Computadores I e II; Sistemas
Operacionais I e II; Redes de Computadores I e II (1);
 Biologia I, Biologia II, Biologia III e Biologia IV (Citologia, Genética, Evolução,
Ecologia e Diversidade dos Seres Vivos) (1);
 Desenho Técnico I; Desenho Técnico II; Construções Geométricas (1);
 Didática; Currículo; Avaliação; Fundamentos da Educação (históricos,
antropológicos, filosóficos, sociológicos, políticos, legais e afins); Supervisão de
Estágio (1);
 Empreendedorismo; Fundamentos de Gestão; Gestão de Recursos Humanos;
Princípios de Economia (1).
Com jornada de trabalho de 40h, a remuneração é no valor de R$ 3.121,76,
podendo chegar a R$ 5.742,14, de acordo com a titulação apresentada pelo profissional.
A contar da publicação do resultado final no DOU, o prazo de validade deste
Processo Seletivo será de um ano, prorrogável, no interesse da Instituição, por igual
período.
03/01
Ache Concursos: 33 concursos públicos encerram inscrições para 940 vagas até o
próximo domingo
Até o fim desta semana, 33 concursos e processos seletivos encerram prazo de inscrição
para 940 vagas em funções de todos os níveis de escolaridade pelo país. Os destaques
ficam por conta da Câmara Municipal de Belo Horizonte-MG, que oferta 102 vagas de
até R$ 7,8 mil; das Prefeituras de Capivari-SP, Praia Grande-SP, Independência-RS e
Brejo Grande do Araguaia-PA, e da Polícia Militar do estado de Minas Gerais (PM-MG),
que preencherá 120 vagas no Curso de Formação de Oficiais.
Na Universidade Federal do Espírito Santo há salários de até R$ 19.440,48 para Professor
Titular-Livre. Se você tem interesse em algum destes concursos, confira mais detalhes
aqui na notícia e na tabela do fim da página.
Outros
Encerram ainda os prazos dos concursos da Universidade Federal do Espírito Santo
(Ufes), da Prefeitura de Itapuí-SP, da Prefeitura de Senhora dos Remédios-MG, do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), da Câmara
de São Jerônimo-RS, da Prefeitura de Taquarivaí-SP, do Conselho Regional de Corretores
de Imóveis (Creci) do estado de São Paulo, Universidade Federal do Maranhão (Ufma),
da Prefeitura de Santa Adélia-SP, da Universidade Federal do Piauí (Ufpi), da Prefeitura
de Bonópolis-GO, da Câmara de Paraíso das Águas-MS, da Prefeitura de Medeiros-MG,
da Prefeitura de Tuparendi-RS, da Prefeitura de Cachoeira Dourada-MG, da Prefeitura

de Independência-RS, da Prefeitura de Mathias Lobato-MG, da Prefeitura de Brejo
Grande do Araguaia-PA, da Prefeitura de Agrolândia-SC, da Prefeitura de Santa
Terezinha-SC, do Consórcio Intermunicipal da área de Proteção Ambiental Federal do
Noroeste do Paraná (Comafen), da Prefeitura de Arroio do Meio-RS, da Universidade
Federal da Integração Latino-Americana (Unila), da Prefeitura de Tamarana-PR, da
Prefeitura de Iaras-SP, da Prefeitura de Fernando Prestes-SP, do Serviço Autônomo
Municipal de Água e Esgoto de Mogi Guaçu-SP (Samae) e da Prefeitura de Nova AliançaSP.
05/01
Notícias Concursos: Processo seletivo Professor Substituto IFRJ Realengo 2018
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro faz saber aos
interessados a abertura de edital de processo seletivo (Processo seletivo IFRJ) para
preencher duas vagas no cargo de Professor Substituto. De acordo com o documento
publicado, as vagas serão destinadas para lotação no campus de Realengo.
As oportunidades são paras as áreas de Farmacocinética e Farmacodinâmica e Bases
Morfofuncionais/Biologia Celular e Molecular; Bases Biológicas. Para concorrer a vaga,
o candidato deverá ter graduação na área. Os aprovados serão contratados por 40 horas
semanais. A remuneração será de R$3.121,76, além de R$ 1.119,29 de titulação de
mestrado ou de R$ 2.620,38 de titulação de doutorado.
Inscrição Processo seletivo Professor Substituto IFRJ Realengo 2018
Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até 10 de janeiro
de 2018, em dias úteis, das 9 às 15h, no Gabinete da Direção Geral, Campus Realengo,
localizado na Rua Carlos Wenceslau 343, Realengo-RJ. A taxa de inscrição custará R$
50,00.
Avaliações do Processo seletivo Professor Substituto IFRJ Realengo 2018
O processo seletivo contará com análise de currículo, a ser realizada no dia 11 de janeiro.
A entrevista está prevista para ser aplicada no dia 12 de janeiro. O resultado final será
publicado no dia 17 de janeiro, a partir das 12 horas.
Ache Concursos: IFRJ abre vagas para Professor Substituto no campus de Realengo
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) abriu um
novo processo seletivo simplificado no intuito de preencher temporariamente duas
vagas no cargo de Professor Substituto para lotação no campus de Realengo nas
disciplinas de Farmacocinética e Farmacodinâmica e Bases Morfofuncionais/Biologia
Celular e Molecular; Bases Biológicas.

As funções exigem no mínimo graduação na área. Os candidatos aprovados serão
contratados no regime de 40 horas semanais, com remuneração de R$ 3.121,76
acrescida de R$ 1.119,29, correspondente à titulação de mestrado, ou de R$ 2.620,38,
correspondente à de doutorado.
Inscrição

As inscrições vão até o dia 10 de janeiro de 2018, nos dias úteis, das 9 às 15h, no
Gabinete da Direção Geral, Campus Realengo, Rua Carlos Wenceslau 343, Realengo-RJ.
O valor da taxa de inscrição é de R$ 50,00.
O processo seletivo terá análise de currículo realizada no dia 11 de janeiro e entrevista
que ocorre no dia 12 de janeiro. O resultado final será divulgado no local de inscrição,
no dia 17 de janeiro, a partir das 12 horas.
O prazo de validade do processo seletivo será de um ano, prorrogável, no interesse da
instituição, por igual período, a contar da publicação do resultado final no DOU.
Época Negócios: Os melhores mestrados profissionais no Brasil
Está pensando em voltar para a sala de aula? A Capes (Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) pode ajudar na hora de escolher o
melhor curso. A entidade divulgou recentemente sua avaliação dos programas de
mestrado profissional no Brasil — e a lista de programas inclui administração, economia,
gestão de projeto, entre outros.
Foram analisados 703 mestrados profissionais em todo o país, com notas de um a cinco.
Entre os programas, 41 não atingiram a nota mínima para a recomendação de
continuidade, incluindo Engenharia Automotiva da Universidade de São Paulo (USP) e
Gestão de Políticas e Organizações Públicas da Universidade Federal de São Paulo
(Unifesp).
Por outro lado, 49 programas receberam cinco, a nota máxima. Entre eles, Tecnologia
em Química e Bioquímica na USP, Inovação Tecnológica e Propriedade Intelectual na
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e Administração na Universidade de
Brasília (UnB). Veja abaixo todos os mestrados profissionais que conseguiram a nota
máxima na avaliação da Capes:

CIMATEC / Gestão e Tecnologia Industrial
EGN / Estudos Marítimos
FCMSCSP-TI / Saúde Coletiva
FGV/RJ / Administração
FGV/RJ / Economia
FGV/RJ / História, Política e Bens Culturais
FGV/SP / Administração de Empresas
FGV/SP / Economia
FIOCRUZ / Vigilância Sanitária
FIOCRUZ / Saúde Pública
FIOCRUZ / Epidemiologia em Saúde Pública
FUCAPE / Ciências Contábeis

IFRJ / Ensino de Ciências
...
08/01
Gazeta Niteroiense: Câmara de Niterói vai sediar formatura de alunos do IFRJ
Alunos do campus de São Gonçalo do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) farão nesta quinta-feira, dia 11, às 18 horas, a sua
solenidade de formatura no plenário Brígido Tinoco da Câmara de Vereadores de
Niterói. Serão 33 alunos do curso de Química que farão a sua colação de grau no
legislativo do município. Presidente da Câmara, o vereador Paulo Bagueira lembra que
o legislativo de Niterói está sempre aberto a iniciativas como dos alunos do IFRJ.
“Nosso prédio completou no ano passado 100 anos de sua construção. É um belo
exemplo de arquitetura e sediou a Assembléia Legislativa do antigo estado do Rio até a
década de 70. Acredito que venha daí o interesse de muitas escolas e cursos em nos
solicitar a cessão do plenário para eventos dessa natureza, o que é para nós motivo de
orgulho”, explica ele.
09/01
BrasilTurismo: Brasil Braços Abertos do MTur deve ser concluído até a próxima
semana
O programa online de Atendimento ao Turista, promovido pelo Ministério do Turismo
(MTur), chamado de Brasil Braços Abertos (BBA), deve ser concluído pelos inscritos até
o dia 15 de janeiro, quando se encerra o período para realizar as atividades e retirar o
certificado de conclusão. Quem somar os 696 pontos para a formação, estará apto a
participar do sorteio de três viagens, com acompanhante, para o Rio de Janeiro.
“Essa uma excelente oportunidade de o profissional se reciclar e adquirir novos
conhecimentos para melhorar seu atendimento ao turista e garantir um diferencial para
o seu estabelecimento. Por isso é fundamental a conclusão de todos os módulos e
consequentemente a emissão do certificado”, explicou a secretária Nacional de
Qualificação e Promoção do Turismo, Teté Bezerra.
A qualificação oferecida pelo canal Brasil Braços Abertos equivale a um curso de
extensão, chancelado pelo MTur e pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ).
Universidade Federal do Mato Grosso: Secretário de Tecnologia Educacional é eleito
Presidente da UniRede
O Secretário de Tecnologia Educacional da Universidade Federal de Mato Grosso
(UFMT), professor Alexandre Martins dos Anjos, foi eleito, por unanimidade, para
presidir a Associação Universidade em Rede (UniRede) no biênio 2018-2019. O professor
foi proclamado na reunião do Conselho de Representantes Institucionais da UniRede,
ocorrida nesta terça-feira (17), na Universidade Federal do Rio Grande (Furg), durante o
XIV Congresso Brasileiro de Ensino Superior a Distância e o III Congresso Internacional
de Educação Superior a Distância.

O secretário destacou a necessidade de fortalecimento de processos de formação em
rede e inovação, bem como o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e
extensão por meio de parceria entre as instituições públicas associadas à UniRede. Entre
as propostas defendidas pela nova gestão da Entidade, destaca-se a consolidação de
projetos de mobilidade acadêmica, o que, segundo o novo presidente, permitirá que
alunos de diferentes instituições públicas possam cursar ou usufruir de disciplinas
ofertadas em diversas universidades por meio de programas de mobilidade em
Educação a Distância.
A nova equipe gestora é composta também por Elisa Tuler de Albergaria, da
Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), na vice-presidência; Mara Lucia F.
Carneiro, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), na representação das
Instituições Federais; Aline Pinto Amorim, do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ),
na representação dos Institutos Federais; e Karina Marcon, da Universidade do Estado
de Santa Catarina (Udesc), na representação das Instituições Estaduais.
A UniRede constituiu-se numa instância de articulação de ações implementadas pelas
universidades associadas visando favorecer o processo cooperativo na produção de
materiais didáticos, inovar os projetos político pedagógico dos cursos, democratizar o
acesso ao ensino superior público e à formação continuada e inovar em termos de
produção de material reduzindo as distâncias regionais e interinstitucionais, criando um
espaço aberto propício ao diálogo e à livre cooperação que foi pautada pela gratuidade
na disponibilização da produção de materiais didáticos, programas e de recursos
multimídia.
12/01
Portal RC24h: IFRJ DE ARRAIAL ABRE SELEÇÃO PARA PREENCHIMENTO DE 16 VAGAS
NO CURSO DE MEIO AMBIENTE
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), de Arraial
do Cabo, está com processo seletivo para preenchimento de 16 vagas remanescentes
relativas ao Edital Nº 98/2017, para o curso de Técnico de Meio Ambiente\ subsequente
ao Ensino Médio. A inscrição, que deve ser realizada no Campus que o candidato deseja
estudar, é gratuita e está aberta no período de 10 a 31 de janeiro, por meio do
preenchimento da ficha pelo candidato, ou por seu representante legal.
O processo será feito mediante a realização de Sorteio Público, realizado no dia sete de
fevereiro e está aberto a qualquer pessoa que esteja cursando o segundo ano do ensino
médio. A classificação será por meio de dois sistemas de vagas: Ampla Concorrência (AC)
e o Sistema de Reserva de Vagas (SRV) para Escolas Públicas.

As inscrições podem ser feitas de 10h às 15h, com apresentação das cópias dos
documentos de Rg e CPF. O Campus Arraial do Cabo esta localizado na Rua José Pinto
de Macedo s/n no Bairro da Prainha (próximo ao CIEP).
17/01
G1 – Sul do Rio e Costa Verde (TV Rio Sul): FRJ Pinheiral abre processo seletivo para
curso técnico gratuito em Administração

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do curso técnico gratuito em
Administração do Campus Pinheiral do Instituto Federal do Rio de Janeiro. As vagas
estão destinadas a estudantes da 2ª série ou 3ª série do Ensino Médio e aqueles que já
tenham concluído o nível de ensino.
Os interessados têm até os dias 31 de janeiro para ir até a secretaria da unidade, que
fica na Rua José Breves, nº 550, no Centro de Pinheiral. O horário de atendimento é de
10h ao meio-dia e de 13h às 16h30. O candidato deve preencher uma ficha de inscrição.
O processo será feito mediante a realização de sorteio público, que será realizado no dia
7 de fevereiro. De acordo com o IFRJ, os cursos têm a duração de três semestres,
acrescido de horas de estágio curricular. A previsão de início das aulas é fevereiro de
2018.
Diário do Vale: Estão abertas as inscrições para o curso técnico gratuito em
Administração no IFRJ – Pinheiral
Pinheiral – Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de alunos do curso
técnico gratuito em Administração do Campus Pinheiral do Instituto Federal do Rio de
Janeiro. O processo visa preencher vagas ociosas do curso e se destina a estudantes que
estejam cursando, em 2018, a 2ª série ou 3ª série do ensino médio ou àqueles que já
tenham concluído esse nível de ensino.
As inscrições gratuitas vão até o dia 31 de janeiro na secretaria da unidade, que fica na
Rua José Breves, 550, Centro, Pinheiral. O horário de atendimento é das 10h às 12h e
das 13h às 16h30. A inscrição consiste no preenchimento pelo candidato de uma ficha
de
inscrição
(http://portal.ifrj.edu.br/processo-seletivo-tecnico/concomitantesubsequente).
Os cursos têm a duração de três semestres, acrescido de horas de estágio curricular. A
previsão de início das aulas é fevereiro de 2018. A unidade oferece aos estudantes jantar
gratuito e oportunidades de bolsas de estudos, mediante aprovação em edital interno.
O processo será feito mediante a realização de sorteio público, que será realizado no dia
7 de fevereiro. No formulário de inscrição, os campos RG e CPF, têm que ser
preenchidos, obrigatoriamente, com os dados do próprio candidato. O não
preenchimento desses campos ou seu preenchimento com dados do responsável, ou de
qualquer outra pessoa, impedirá o candidato de participar do sorteio.
O curso técnico em Administração do Campus Pinheiral visa à formação de profissionais
críticos e oferece disciplinas como Gestão de Pessoas, Marketing e Vendas, Logística,
Finanças, entre outras. O edital completo do processo seletivo para os cursos técnicos
gratuitos
em
Administração
está
disponível
no
endereço
http://portal.ifrj.edu.br/processo-seletivo-tecnico/concomitante-subsequente. Mais
informações pelo telefone 3356-8204.
Folha Dirigida: Concurso AGU 2018. Saiba como estudar para a seleção
O site não permite cópia.
19/01
O Flumimense: Vagas para cursos gratuitos no IFRJ Niterói

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) campus
Niterói oferece 72 vagas para curso Preparatório Enem e 168 vagas para cursos de
Formação Inicial e Continuada (FIC) de Inglês Básico; Assistente em Administração;
Desenvolvimento Web; e Redes de Computadores. Os cursos são gratuitos, a inscrição
é online do dia 19 de janeiro ao dia 1º de fevereiro de 2018. O Preparatório Enem terá
aulas segundas e quintas-feiras, à tarde, e os cursos FIC ocorrem duas vezes na semana,
nos turnos manhã e tarde. As aulas serão ministradas no campus provisório, no prédio
da Fundação Oscar Niemeyer - Caminho Niemeyer (Rua Prof. Plínio Leite, s/n, Centro,
Niterói).
O IFRJ campus Niterói está em fase de implantação e o campus está em construção no
Sapê. A obra tem previsão de entrega para o final de 2018, mas o campus já funciona
em caráter provisório na Fundação Oscar Niemeyer, com três modalidades de cursos
gratuitos: Técnico concomitante/subsequente, cursos de Formação Inicial e Continuada
(FIC) e cursos de Extensão.
22/01
PCI Concursos: IFRJ abre hoje (22) novo Processo Seletivo no Campus Niterói
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) está com
inscrições abertas do Processo Seletivo destinado à contratação de um Professor
Substituto para atuar nas disciplinas de Contabilidade e Gestão de Negócios, no Campus
Niterói.
Ao atuar em jornada de trabalho de 40 horas semanais, o profissional selecionado
receberá remuneração no valor de R$ 3.117,22. Para tal, é necessário ter Nível Superior
completo em Ciências Contábeis ou Administração.
Os interessados poderão se inscrever a partir de hoje, 22 de janeiro de 2018, até o dia
31 deste mês, em dias úteis, das 10h às 17h, na Sala da Diretoria de Ensino do Campus
Niterói, que fica na Rua Professor Plínio Leite, s/nº, Caminho Niemeyer, no Centro.A taxa
é de $ 50,00.
Já a avaliação dos concorrentes constará das etapas de Entrevista, com pontuação
máxima de 60 pontos, e Análise de Currículo, valendo até 40 pontos, sendo ambas de
caráter eliminatório e classificatório. As Entrevistas estão previstas para os dias 5 e 6 de
fevereiro de 2018.
Este Processo Seletivo terá prazo de validade de um ano, podendo ser prorrogado,
conforme determina o edital completo já disponível em nosso site.
23/01
Piauí Governo do Estado: Vice-governadora participa da abertura de curso sobre
gênero promovido pela SSP
A Secretaria de Segurança Pública do Piauí (SSP) promove o curso Direito e Gênero: a
perspectiva das ciências criminais. A vice-governadora, Margarete Coelho, participou,
nesta terça-feira (23), da abertura do evento, ao lado do secretário de Segurança, Fábio
Abreu; do delegado geral da Polícia Civil, Riedel Batista e da diretora de Gestão Interna

da SSP, delegada Eugênia Villa. O treinamento acontece até a próxima sexta (26), na
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
O curso tem enfoque em uma formação jurídica de viés técnico e trata temas como
estupro, feminicídio, violência doméstica e virtual, e será ministrado pela professora e
palestrante Ana Lúcia Sabadell; Lívia Meire Lima Paiva, do Instituto Federal do Rio de
Janeiro (IFRJ) e Dimitri Dimoulis da Fundação Getúlio Vargas (FGV) de São Paulo, pósdoutor pela Universidade Saarland (Alemanha).
A palestrante Ana Lúcia Sabadell revela que a iniciativa ajuda a sensibilizar os agentes
de polícia. “Esta iniciativa do Piauí, de formação de gênero para os policiais, é inédita no
Brasile o objetivo do curso é sensibilizar os operadores que trabalham na área da polícia
e educá-los sobre a questão do machismo, as implicações culturais, os elementos
importantes para a definição do feminicídio. Vamos fazer essa sensibilização com base
na antropologia, psicologia e filosofia sobre o que significa o machismo nas nossas vidas,
na nossa cultura”, informou.
Presente na abertura do curso, a vice-governadora Margarete Coelho destaca a
importância de se conhecer as formas de violência e as ações do estado nas políticas
públicas. “É um treinamento para os agentes da nossa segurança pública, delegados de
polícia, delegadas de feminicídio, todos os profissionais que atuam contra a violência à
mulher. Um curso para que esses profissionais conheçam a violência de gênero, o
feminicídio e consigam identificá-lo. O Piauí tem trabalhado estratégias adotadas e
reconhecidas para as mulheres e a sociedade e temos que estar preparados para reagir”,
pontuou.
A diretora de Gestão Interna da Secretaria de Segurança Pública, delegada Eugênia Villa
esclarece que o Piauí avançou muito com a criação do Núcleo Investigativo do
Feminicídio. “Somos pesquisadores de violência há anos no Piauí e, com isso, criamos
dois núcleos pioneiros no Brasil. Nesse sentido, queremos dotar as delegadas e nossos
agentes de conhecimento para que contextualizem as ações. E, agora, nosso maior
objetivo é trabalhar em rede. Vamos conseguir nos integrar através do Plano Estadual
de Segurança que será lançado em breve", adianta.
24/01
Diário do Vale: Inscrições abertas para curso superior gratuito pelo Sisu
O curso superior gratuito em Licenciatura em Computação do Campus Pinheiral, do
Instituto Federal do Rio de Janeiro, está com inscrições abertas pelo Sistema de Seleção
Unificada (Sisu). Participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2017
podem se inscrever pelo site http://sisu.mec.gov.br/ até o dia 26 de janeiro. O curso tem
duração de oito semestres.
O curso é noturno e forma profissionais com conhecimentos integrados nas áreas de
Computação e de Educação. De acordo com a coordenação do curso, o profissional
habilitado em Licenciatura em Computação atua no ensino formal e em diversos
segmentos do mercado de trabalho de informática (Banco de Dados, Redes de
Computadores, Análise de Sistemas, entre outros). A coordenação da Licenciatura
analisa, ainda, que não há restrição de exercício profissional na área de informática para
esse profissional. Mais informações pelo endereço http://portal.ifrj.edu.br/cursos-

graduacao/licenciatura-computacao. Outras informações pelo telefone: (24) 3356-8254
ou pelo site portal.ifrj.edu.br. O campus Pinheiral fica na Rua José Breves, nº 550, no
Centro.
Confirmação de matrícula nas escolas estaduais tem início
Os candidatos inscritos na 2ª fase de pré-matrículas, entre os dias 16 e 19 de janeiro,
deverão confirmar a vaga diretamente na unidade escolar para a qual foram alocados,
no período de 24 a 26 de janeiro. Segundo o secretário de Estado de Educação, Wagner
Victer, a rede estadual recebeu cerca de 227 mil inscrições na 1ª fase. Já na 2ª etapa,
foram 98.443 novos alunos cadastrados. O ano letivo de 2018 na rede estadual de
ensino começa no dia 5 de fevereiro.
No ato da matrícula, deverão ser apresentados os seguintes documentos: Carteira de
Identidade ou documento que a substitua (Certidão de Nascimento ou Casamento)
original e CPF, se possuir; Histórico Escolar ou Declaração da última unidade de ensino
em que estudou, constando a série para a qual o aluno está habilitado; Carteira de
Identidade e CPF do responsável legal, no caso de menor de 18 anos; Laudo
comprobatório de deficiências declaradas (se for o caso), na forma prevista no § 3º, do
art.18; e Comprovante de Residência.
25/01
PCI Concursos: IFRJ recebe inscrições de Processo Seletivo no Cargo de Professor
Substituto
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) está com
inscrições abertas de Processo Seletivo destinado a duas vagas no Campus do Rio de
Janeiro.
O cargo é de Professor Substituto nas disciplinas de: Anatomia Vegetal, Biologia Básica I
e II, Farmacobotânica, Fisiologia Vegetal e Morfologia Vegetal (1); e Química Analítica
Ambiental, Química Analítica II e Química Analítica Quantitativa I e II (1).
Ao atuar em jornadas de 40h semanais, os contratados, com a titulação mínima de
Mestre, receberão salários de R$ 3.117,22 a R$ 5.637,61, de acordo com o Título que
possuir.
As inscrições custam R$ 50,00 e vão até o dia 7 de fevereiro de 2018, na Secretaria de
Ensino Médio Técnico (SEMT), sala 114 - 1º andar, situada na Rua Senador Furtado, Nº
121-125, Maracanã.
Com validade de um ano, o presente Processo Seletivo será realizado por meio de
análise de Currículo, previsto para os dias 19 e 20 de fevereiro e Entrevista, com previsão
de ser realizada nos dias 22 a 24 de fevereiro de 2018.
Mais informações acesse o edital disponível em nosso site.
Associação dos Estudantes Secundaristas do Estado do Rio de Janeiro: AERJ REALIZA
REUNIÃO DE PLANEJAMENTO PARA 2018
Visando uma solução para os problemas da conjuntura atual, no diA 22 de Janeiro de
2018 houve um Debate em nossa sede com a presença dos convidados: Tânia Almenara

(coordenadora da DIRAE do IFRJ), Mandato do Waldeck Carneiro (deputado co-autor do
projeto do passe), Mandato do Flávio Serafini (Comissão de Educação da Alerj), Eteban
Crescente (Presidente Estadual da Unidade Popular). Neste debate realizado com
estudantes de diversas regiões do estado foi apontado os desafios da juventude e do
Movimento Estudantil perante a o descaso com a educação do país.
No dia 23 de Janeiro de 2018 tivemos nossa reunião do pleno realizada no IFCS com
estudantes de todo o estado, unidos para deliberar sobre os eventos e a organização da
AERJ durante este ano.
Com o intuito de fortalecer as lutas do Movimento Estudantil no RJ iremos realizar o
encontro de grêmios, o encontro LGBT, o slam da AERJ, a CopAERJ e o 8ºConAERJ .
Também vamos fortalecer nosso trabalho em cada região, alcançando cada vez mais
escolas para fortalecer nossa luta por um educação publica, gratuita, laica, de qualidade
e para todos.

