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01/06
Inter TV – Região dos Lagos: Semana do Meio Ambiente terá atividades
gratuitas na Região dos Lagos, no RJ
https://g1.globo.com/rj/regiao-dos-lagos/noticia/semana-do-meio-ambiente-teraatividades-gratuitas-na-regiao-dos-lagos-no-rj.ghtml
O Repórter: Comunicação às famílias
https://www.oreporter.net/jovens-aceitam-alimentos-com-menos-acucar-sodioe-gordura/
02/06
TV Rio Sul – Sul do Rio Costa Verde: IFRJ Volta Redonda abre inscrições
para cursos técnicos gratuitos
https://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/ifrj-volta-redonda-abreinscricoes-para-cursos-tecnicos-gratuitos.ghtml
03/06
Portal da Cidade – Vassouras: IFRJ Volta Redonda abre inscrições para
cursos técnicos gratuitos
https://vassouras.portaldacidade.com/noticias/educacao/ifrj-volta-redonda-abreinscricoes-para-cursos-tecnicos-gratuitos
04/06
Diário do Vale: IFRJ oferta vagas para curso de Administração e Paisagismo
http://diariodovale.com.br/cidade/ifrj-oferta-vagas-para-curso-de-administracaoe-paisagismo/
TV Rio Sul – Sul do Rio Costa Verde: Expedição pelo Rio Paraíba do Sul é
realizada em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente em Resende, RJ
https://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/expedicao-pelo-rioparaiba-do-sul-e-realizada-em-comemoracao-ao-dia-mundial-da-agua-emresende-rj.ghtml

Universidade Federal do Paraná: Organizado por professoras da UFPR e do
IFRJ, livro aborda o envelhecimento no âmbito da Terapia Ocupacional
http://www.ufpr.br/portalufpr/noticias/organizado-por-professoras-da-ufpr-e-doifrj-livro-aborda-o-envelhecimento-no-ambito-da-terapia-ocupacional/
Rádio Barrense FM: IFRJ Abre Processo Seletivo Para Cursos Técnicos
Gratuitos Em Pinheiral E Volta Redonda
http://radiobarrensefm.com.br/2018/06/04/ifrj-abre-processo-seletivo-paracursos-tecnicos-gratuitos-em-pinheiral-e-volta-redonda/
Jornal Beira Rio: DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE TEM EXPEDIÇÃO
PELO RIO PARAÍBA
http://jornalbeirario.com.br/portal/?p=59104
05/06
Boletim da Liberdade: Debate sobre direitos humanos reúne líderes de PSOL,
Livres e SFL
https://www.boletimdaliberdade.com.br/2018/06/05/debate-sobre-direitoshumanos-reune-lideres-de-psol-livres-e-sfl/
Foco Regional: IFRJ Volta Redonda abre inscrições para cursos técnicos e
gratuitos
http://www.focoregional.com.br/Noticia/ifrj-volta-redonda-abre-inscricoes-paracurso
06/06
G1: Instituto Federal do RJ abre 767 vagas gratuitas para cursos de nível
médio
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/instituto-federal-do-rj-abre-767vagas-gratuitas-para-cursos-de-nivel-medio.ghtml
Canal do Ensino: IFRJ abre inscrição para cursos gratuitos de nível médio
https://canaldoensino.com.br/blog/ifrj-abre-inscricao-para-cursos-gratuitos-denivel-medio
08/06
R7: Estudantes do IFRJ denunciam violência e falta de policiamento em
Realengo
https://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/balanco-geral-rj/videos/estudantes-do-ifrjdenunciam-violencia-e-falta-de-policiamento-em-realengo-08062018
Diário Carioca: Comissão de Política Urbana debate criação de parque urbano
em Realengo
https://www.odiariocarioca.com/noticia-2018-06-08-comissao-de-politicaurbana-debate-criacao-de-parque-urbano-em-realengo-9618992.carioca.html

Rio Vagas: IFRJ OFERECE 767 VAGAS PARA CURSOS TÉCNICOS
GRATUITOS
https://riovagas.com.br/carreira/index.php/2018/06/08/ifrj-oferece-767-vagaspara-cursos-tecnicos-gratuitos/
09/06
Portal de Queimados: IFRJ tem inscrições e período de isenção abertos para
Processo Seletivo em educação profissional técnica de nível médio.
http://www.portaldequeimados-rj.com.br/2018/06/ifrj-tem-inscricoes-e-periodode-isencao-abertos-para-processo-seletivo-em-educacao-profissional-tecnicade-nivel-medio/
11/06
Diário do Vale: IFRJ oferta vagas para Licenciatura em Computação
http://diariodovale.com.br/economia/ifrj-oferta-vagas-para-licenciatura-emcomputacao/
12/06
A Voz da Cidade: Instituto Federal de Pinheiral abre inscrições para cursos
técnicos gratuitos
https://avozdacidade.com/instituto-federal-de-pinheiral-abre-inscricoes-paracursos-tecnicos-gratuitos/
19/06
Folha Dirigida: Concurso IFRJ: reitor quer nova seleção para técnico e
professor
https://folhadirigida.com.br/noticias/tema/especial-noticiario/concurso-ifrj-reitorquer-nova-selecao-para-tecnico-e-professores
20/06
PCI Concursos: IFRJ promove três Processos Seletivos para Docentes
https://www.pciconcursos.com.br/noticias/ifrj-promove-tres-processos-seletivospara-docentes
O Eco: Extintas no Rio, antas são reintroduzidas próximas ao Parque Estadual
dos Três Picos
http://www.oeco.org.br/noticias/extintas-no-rio-antas-sao-reintroduzidasproximas-ao-parque-estadual-dos-tres-picos/
21/06
Concurso News: IFRJ Realengo realiza seletivo para professor substituto
https://www.concursonews.com/2018/06/ifrj-realengo-realiza-seletivo-paraprofessor-substituto.html

Rio On Watch: On Parks and Under Viaducts: The Occupation of Public
Spaces in Realengo
http://www.rioonwatch.org/?p=44232
Concurso News: IFRJ Paracambi realiza seletivo para professor substituto
https://www.concursonews.com/2018/06/ifrj-paracambi.html
22/06
Clique Diário: Ministério da Educação anuncia liberação de 80 milhões de
reais para universidades e institutos federais
https://cliquediario.com.br/politica/ministerio-da-educacao-anuncia-liberacaode-80-milhoes-de-reais-para-universidades-e-institutos-federais
26/06
O Fluminense: IFRJ: últimos dias para 767 vagas
http://www.ofluminense.com.br/pt-br/cidades/ifrj-%C3%BAltimos-dias-para-767vagas
27/06
G1: Inscrições para processo seletivo de curso técnico de Ambiente e Saúde
do IFRJ de Arraial terminam no domingo
https://g1.globo.com/rj/regiao-dos-lagos/noticia/inscricoes-para-processoseletivo-de-curso-tecnico-de-ambiente-e-saude-do-ifrj-de-arraial-terminam-nodomingo.ghtml
O São Gonçalo: Inscrições para vagas em cursos técnicos na IFRJ estão nos
últimos dias
http://www.osaogoncalo.com.br/servicos/52637/inscricoes-para-vagas-emcursos-tecnicos-na-ifrj-estao-nos-ultimos-dias
28/06
TV Rio Sul – Sul do Rio Costa Verde: Palestra sobre comportamento do
consumidor é realizada em Paraty, RJ
https://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/palestra-sobrecomportamento-do-consumidor-e-realizada-em-paraty-rj.ghtml
Clique Diário: Inscrições para processo seletivo de curso técnico de Ambiente
e Saúde em Arraial terminam neste domingo, 01
https://cliquediario.com.br/cidades/inscricoes-para-processo-seletivo-de-cursotecnico-de-ambiente-e-saude-em-arraial-terminam-neste-domingo-01
Paraty VIP: Palestra ajuda empresários de Paraty a entenderem
comportamento do consumidor
http://paratyvip.com.br/palestra-ajuda-empresarios-de-paraty-a-entenderemcomportamento-do-consumidor/

Nilópolis Online: IFRJ de Nilópolis tem inscrições abertas para curso técnico
gratuito
https://nilopolisonline.com.br/2018/06/28/ifrj-de-nilopolis-tem-inscricoes-abertaspara-curso-tecnico/
29/06
Diário do Vale: Projeto ‘Arte Sombria’ lança visita a cemitério de Resende
http://diariodovale.com.br/tempo-real/projeto-arte-sombria-lanca-visita-acemiterio-de-resende/
Sem data
Pronatec: IFRJ Processo Seletivo 2018
https://pronatec.pro.br/ifrj-processo-seletivo-2018/
_______________________________________________

01/06
Inter TV – Região dos Lagos: Semana do Meio Ambiente terá atividades
gratuitas na Região dos Lagos, no RJ
A programação da Semana Nacional do Meio Ambiente será realizada entre
este sábado (2) e o dia 22 de junho, na Região dos Lagos do Rio, e vai contar
com diversas atividades gratuitas e abertas ao público.
As ações ocorrerão em Araruama, Arraial do Cabo, Búzios, Cabo Frio e
Saquarema com o apoio do Parque Estadual da Costa do Sol.
Neste sábado (2), ocorrerá a 8ª Caminhada Ecológica Circuito Emerências com
a travessia José Gonçalves x Peró, às 8h30, em Búzios. O ponto de encontro
será na Lagoa de José Gonçalves.
A programação continua na quarta-feira (6), a partir das 9h, com palestras na
Faetec, em Saquarema, que é localizada na Rua Capitão Nunes, no distrito de
Bacaxá.
Na sexta-feira (8), a partir das 8h, será realizado um curso de qualificação
sobre restingas da Região dos Lagos para professores dos municípios de
Arraial do Cabo e Cabo Frio.
Já na quarta-feira (13), ocorrerá a II Semana Ambiental da Câmara Municipal
de Araruama a partir das 9h.
E para finalizar a programação, será realizado o I Workshop da pós-graduação
em Ciências Ambientais Costeiras a partir das 17h, no IFRJ que fica na Rua
José Pinto de Macedo, bairro Prainha, em Arraial do Cabo.
O Repórter: Comunicação às famílias
O site não permite cópia.
02/06

TV Rio Sul – Sul do Rio Costa Verde: IFRJ Volta Redonda abre inscrições
para cursos técnicos gratuitos
O Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Rio de Janeiro
(IFRJ) de Volta Redonda está com as inscrições abertas para cursos técnicos
gratuitos em Eletrotécnica e Metrologia até o dia 1º de julho.
Os interessados podem se inscrever através do site do IFRJ. O candidato
também deverá imprimir o boleto bancário da taxa de inscrição no valor de R$
50 que poderá ser pago até o dia 2 de julho.
Para os candidatos que não tiverem acesso à Internet, será disponibilizado
posto de atendimento presencial, até o dia 29 de junho, de segunda a sextafeira das 13h às 15h, no campus Volta Redonda — Avenida Antônio Barreiros,
nº 212, no bairro Nossa Senhora das Graças.
03/06
Portal da Cidade – Vassouras: IFRJ Volta Redonda abre inscrições para
cursos técnicos gratuitos
O Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Rio de Janeiro
(IFRJ) de Volta Redonda está com as inscrições abertas para cursos técnicos
gratuitos em Eletrotécnica e Metrologia até o dia 1º de julho de 2018.
Os interessados podem se inscrever através do site do IFRJ. O candidato
também deverá imprimir o boleto bancário da taxa de inscrição no valor de R$
50 que poderá ser pago até o dia 2 de julho.
Para os candidatos que não tiverem acesso à Internet, será disponibilizado
posto de atendimento presencial, até o dia 29 de junho, de segunda a sextafeira das 13h às 15h, no campus Volta Redonda — Avenida Antônio Barreiros,
nº 212, no bairro Nossa Senhora das Graças.
04/06
Diário do Vale: IFRJ oferta vagas para curso de Administração e Paisagismo
Pinheiral – Os interessados em cursar Administração e Paisagismo no Campus
Pinheiral do Instituto Federal do Rio de Janeiro, já podem se inscrever para
disputar uma das vagas disponíveis. As inscrições para o processo seletivo
podem ser feitas até o dia 1º de julho. Podem se candidatar, estudantes da 2ª e
da 3ª série do Ensino Médio, em 2018, e concluintes desse nível de ensino.
A previsão de início das aulas é agosto deste ano. Os cursos são gratuitos,
mas há uma taxa referente ao processo seletivo, no valor de R$ 50.
Interessados em solicitar isenção da taxa têm até o 13 de junho para realizar o
pedido.
As informações para tal solicitação estão disponíveis nas páginas 4 e 5 do
edital em http://portal.ifrj.edu.br/pinheiral. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo
telefone (24) 3356-8204.
Os cursos técnicos em Administração e em Paisagismo são ofertados no
período noturno. Eles têm a duração de três semestres, acrescido de horas de
estágio curricular. A unidade oferece aos estudantes jantar gratuito e

oportunidades de bolsas de estudos, mediante aprovação em edital interno. A
prova de seleção para os cursos está marcada para o dia 08 de julho.
Objetivo
O curso técnico em Paisagismo tem o objetivo de forma profissionais capazes
de planejar e implementar projetos de paisagismo e atividades de jardinagem
com respeito ao meio ambiente. Já o curso técnico em Administração oferece
disciplinas como Gestão de Pessoas, Marketing e Vendas, Logística e
Finanças.
O edital completo do processo seletivo para os cursos técnicos gratuitos em
Administração e em Paisagismo está disponível no endereço
http://portal.ifrj.edu.br/pinheiral. Mais informações, também, pelo telefone 33568204. O Campus Pinheiral fica na Rua José Breves, 550, Centro.
Os interessados em cursar Administração e Paisagismo no Campus Pinheiral
do Instituto Federal do Rio de Janeiro, já podem se inscrever para disputar uma
das vagas disponíveis. As inscrições para o processo seletivo podem ser feitas
até o dia 1º de julho. Podem se candidatar, estudantes da 2ª e da 3ª série do
Ensino Médio, em 2018, e concluintes desse nível de ensino.
A previsão de início das aulas é agosto deste ano. Os cursos são gratuitos,
mas há uma taxa referente ao processo seletivo, no valor de R$ 50.
Interessados em solicitar isenção da taxa têm até o 13 de junho para realizar o
pedido.
As informações para tal solicitação estão disponíveis nas páginas 4 e 5 do
edital em http://portal.ifrj.edu.br/pinheiral. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo
telefone (24) 3356-8204.
Os cursos técnicos em Administração e em Paisagismo são ofertados no
período noturno. Eles têm a duração de três semestres, acrescido de horas de
estágio curricular. A unidade oferece aos estudantes jantar gratuito e
oportunidades de bolsas de estudos, mediante aprovação em edital interno. A
prova de seleção para os cursos está marcada para o dia 08 de julho.
Objetivo
O curso técnico em Paisagismo tem o objetivo de forma profissionais capazes
de planejar e implementar projetos de paisagismo e atividades de jardinagem
com respeito ao meio ambiente. Já o curso técnico em Administração oferece
disciplinas como Gestão de Pessoas, Marketing e Vendas, Logística e
Finanças.
O edital completo do processo seletivo para os cursos técnicos gratuitos em
Administração e em Paisagismo está disponível no endereço
http://portal.ifrj.edu.br/pinheiral. Mais informações, também, pelo telefone 33568204. O Campus Pinheiral fica na Rua José Breves, 550, Centro.
TV Rio Sul – Sul do Rio Costa Verde: Expedição pelo Rio Paraíba do Sul é
realizada em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente em Resende, RJ
Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, uma expedição pelo Rio
Paraíba do Sul será realizada na manhã de terça-feira (5), em Resende, RJ. O

encontro, que é aberto ao público, acontece próximo à sede do IFRJ (antigo
Gssan), no Campos Elíseos, a partir das 9h.
Além da navegação pelo rio, haverá uma exposição de fotos, distribuição de
folhetos educativos, serviços socioambientais e um mutirão de limpeza. Além
disso, uma tenda de serviços socioambientais, mesa temática e apresentações
musicais, também poderão ser conferidas.
O evento visa conscientizar a população sobre o uso consciente da água,
combate ao desperdício e abordar as consequências socioambientais do uso
inconsequente deste recurso natural.
Universidade Federal do Paraná: Organizado por professoras da UFPR e do
IFRJ, livro aborda o envelhecimento no âmbito da Terapia Ocupacional
O processo de envelhecimento pode ser acompanhado por alterações
biológicas, funcionais e cognitivas que podem ocasionar maior dependência
nos idosos. O terapeuta ocupacional é capacitado pata atuar nesse segmento
desenvolvendo ações de prevenção, promoção, reabilitação e manutenção da
saúde.
“Esse processo não pode ser considerado apenas como um período de perdas.
Há muitos ganhos advindos dessa fase como a redescoberta de novas
atividades e interesses, a aquisição de novos papéis ocupacionais, sem contar
que os idosos são capazes de adquirir novos conhecimentos, principalmente
em suas áreas de interesses”, explica Taiuani Marquine Raymundo, docente e
vice-coordenadora do curso de Terapia Ocupacional da Universidade Federal
do Paraná (UFPR).
O profissional atua em âmbito hospitalar, ambulatorial e domiciliar na atenção
básica, saúde mental e no campo social. “Buscamos a autonomia e o
engajamento do idoso nas diversas ocupações que envolvem atividades de
vida diária (higiene, alimentação, mobilidade funcional, etc.), atividades
instrumentais (cuidar de outras pessoas e/ou animais; gerenciamento de
comunicação, financeiro e da saúde; direção veicular; mobilidade na
comunidade; etc.), educação, descanso e sono, trabalho, lazer e participação
social”, esclarece Taiuani.
Apesar de os benefícios do tratamento terapêutico ocupacional dependerem
das particularidades de cada idoso, de maneira geral o especialista pode
possibilitar o engajamento dos idosos em ocupações e a realização de
atividades significativas, além de facilitar o resgate de interesses e habilidades
que já não fazem mais parte do cotidiano do idoso e estimular a descoberta de
novas aptidões.
Projetos na área
Uma parceria entre as graduações em Terapia Ocupacional da UFPR e do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ)
resulta em projetos e pesquisas relacionados ao tema. O projeto de extensão
de inclusão digital de adultos e idosos visa instrumentalizar pessoas acima de
45 anos para o uso independente de tecnologias, em especial smartphones. Já
a pesquisa MemorizAção busca analisar o efeito da realização de oficinais de
treinos cognitivos com idosos, enquanto outra pesquisa procura fazer um

levantamento e analisar as ações do terapeuta ocupacional junto a idosos com
demência em instituições de longa permanência.
O curso ainda realiza o estudo “Sexualidade da Mulher Idosa: Uma Intervenção
da Terapia Ocupacional”, com o objetivo de analisar a percepção de mulheres
idosas acerca de sua sexualidade e decorrente influência em sua qualidade de
vida, e “A Dança Como Recurso do Terapeuta Ocupacional com Idosos:
Investigação Sobre as Contribuições na Qualidade de Vida”, que busca
identificar possíveis contribuições na qualidade de vida de idosos participantes
de oficinas de dança e movimento aplicados como recurso da Terapia
Ocupacional.
Publicação nacional inédita
Pautando-se na importante e expressiva atuação do terapeuta ocupacional
junto à população que envelhece, Taiuani juntou-se à professora Lilian Dias
Bernardo (IFRJ) para organizar uma obra coletiva específica da Terapia
Ocupacional em Gerontologia, publicação nacional inédita. “Os temas voltados
para gerontologia estavam em livros interdisciplinares ou se restringiam a
capítulos de livros gerais de Terapia Ocupacional. Os livros específicos na área
eram traduções de obras estrangeiras. Sabemos que a diversidade cultural e
as nossas políticas direcionadas à população idosa são diferentes de outros
contextos e que nossa atuação deve levar em conta esses fatores”, contam as
professoras.
A publicação tem a participação de 47 autores representados por docentes de
graduação em Terapia Ocupacional de diversas instituições de ensino superior,
terapeutas ocupacionais, psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas,
gerontólogo, médico geriatra e cientista político.
Aspectos gerais do envelhecimento, panorama do envelhecimento populacional
no Brasil, alterações demográficas e o processo de feminização da velhice são
abordados no livro. Além disso, são apresentados temas atuais, considerados
prioridades da saúde pública, como quedas de pessoas idosas e situações de
violência e autogerenciamento da saúde. “Este livro também engloba uma
reflexão sobre os aspectos éticos no trabalho com o idoso e questões
relacionadas ao luto. Destacam-se, ainda, as contribuições da Terapia
Ocupacional em diferentes contextos e condições de saúde, além da exposição
atuações que ainda são incipientes na literatura brasileira: sexualidade,
permanência do idoso no mercado de trabalho e gerontecnologia”, revela
Taiuani.
O lançamento do livro acontece no dia 15 de junho, ocasião em que também
haverá palestras e mesas-redondas para discutir temas atuais em foco
relacionados à Terapia Ocupacional em Gerontologia. O evento será realizado
no Auditório Maurício Bissoli, localizado no Campus Botânico, e as inscrições
são gratuitas.
Rádio Barrense FM: IFRJ Abre Processo Seletivo Para Cursos Técnicos
Gratuitos Em Pinheiral E Volta Redonda
A IFRJ abriu diversas vagas em cursos técnicos espalhados pelo Estado, na
região destacam vagas para Volta Redonda e Pinheiral.

Em VR as vagas são para os cursos de Metrologia e Eletrotécnica, já na
unidade de Pinheiral há vagas para Administração e Paisagismo.
Para se inscrever o interessado deve ter o Ensino Médio completo, ou estar
cursando, em 2018, a 2ª série (dependendo do curso escolhido a 3° série do
Ensino Médio) do mesmo nível de ensino.
Na unidade Pinheiral todos os cursos são noturnos, já em VR apenas
Eletrotécnica tem no período da tarde/Noite.
Inscrições
Até 1° Julho
Taxa
R$ 50,00
Pagamento até o dia 02 Julho.
O valor é referente a participação no processo seletivo, porém até o dia 13 de
Junho os interessados em pedir isenção podem fazer o pedido.
Leia o edital do processo seletivo para os cursos técnicos no site abaixo.
Depois clique em EDITAL N° 41/2018.
Jornal Beira Rio: DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE TEM EXPEDIÇÃO
PELO RIO PARAÍBA
Nesta terça-feira, dia 5, Dia Mundial do Meio Ambiente, Resende relembrará a
data com programação. Além da realização de um mutirão de limpeza na área
entre os rios Paraíba do Sul e Alambari, em Campos Elíseos, a programação
conta também com exposição fotográfica, tenda de serviços socioambientais,
mesa temática e apresentações musicais, e com a realização de uma
expedição, com visita técnica, pelo Rio Paraíba do Sul.
Fruto de uma parceria com a Academia Militar das Agulhas Negras, a
expedição é aberta ao público, e estudantes, professores, técnicos e demais
interessados poderão participar.
As atividades, desenvolvidas pela Agência do Meio Ambiente de Resende
(Amar), acontecem das 9 às 13h nas imediações do Instituto Federal do Rio de
Janeiro (IFRJ), antigo Gssan, em Campos Elíseos, entre os rios Alambari e
Paraíba do Sul; e das 18 às 22h, no Parque das Águas, no bairro Jardim
Jalisco. Confira a programação:
Dia Mundial do Meio Ambiente
Local: Encontro dos rios Paraíba do Sul e Alambari, próximo ao IFRJ
9h – Abertura oficial
9h40 às 13h – Expedição pelo Rio Paraíba do Sul com visita técnica na área de
confluência; mutirão de limpeza na Área de Proteção Ambiental na confluência
dos rios Alambari e Paraíba do Sul; serviços socioambientais gratuitos como:
análise de água, distribuição de materiais alusivos ao uso e conservação da

água, distribuição de água potável, e oficina de artesanato com materiais
recicláveis, entre outros.
Local: Parque das Águas
18h às 20h – Mesa Temática Gestão Integrada de Água: Avanços e Desafios
20h às 22h – Apresentações dos alunos da Atrium Escola de Música
Foto: Arquivo/PMR
Fonte: Assessoria de Comunicação (PMR)
05/06
Boletim da Liberdade: Debate sobre direitos humanos reúne líderes de PSOL,
Livres e SFL
Um evento no auditório do Instituto Federal do Rio de Janeiro reunirá
lideranças liberais e socialistas para discutir seus pontos de vista sobre um
mesmo tema: os direitos humanos. Trata-se do debate “Direitos Humanos:
duas óticas, um fundamento”.
Dois membros do Livres, o presidente Paulo Gontijo e Calebe Ribeiro – que
também é coordenador estadual do Students for Liberty Brasil – terão pela
frente os deputados Marcelo Freixo (PSOL-RJ) e Flávio Serafini (PSOL-RJ). O
encontro será gravado.
O evento acontece nesta quarta-feira (6), a partir das 9h30. O IFRJ fica no
bairro Maracanã.
Foco Regional: IFRJ Volta Redonda abre inscrições para cursos técnicos e
gratuitos
O site não permite cópia.
06/06
G1: Instituto Federal do RJ abre 767 vagas gratuitas para cursos de nível
médio
Estão abertas as inscrições para os processos seletivos do Instituto Federal do
Rio de Janeiro (IFRJ) que oferecem 767 vagas para o segundo semestre de
2018 em cursos técnicos concomitantes/subsequentes de nível médio. Os
cursos são gratuitos e há vagas para os campi de Arraial do Cabo, Belford
Roxo, Duque de Caxias, Niterói, Pinheiral, Resende, Rio de Janeiro, São João
de Meriti, Realengo, São Gonçalo e Volta Redonda.
As vagas estão distribuídas em dois editais. No primeiro edital a oferta é de 731
vagas para os cursos de administração, eletrotécnica, guia de turismo,
informática para internet, meio ambiente, paisagismo, petróleo e gás, plásticos,
química, segurança do trabalho, técnico em produção de moda. Já no segundo
edital, são oferecidas 36 vagas para o curso de agente comunitário de saúde,
no campus de Realengo, na Zona Oeste do Rio.

As inscrições poderão ser feitas até 1º de julho, no site do Instituto Nacional de
Seleções e Concursos (Selecon). Para aqueles que tiverem dificuldade de
acesso à internet, o organizador montou postos de atendimento.
Para participar é preciso ter concluído o ensino médio ou estar cursando o 2º
ano do ensino médio. A taxa de inscrição é de R$ 50,00. Para pedir isenção da
taxa, os interessados têm até 13 de junho. No ato da inscrição, o candidato
deve optar se vai concorrer às vagas da Ampla Concorrência (AC) ou às
destinadas ao Sistema de Reserva de Vagas (SRV) para escola pública. A
prova está prevista para 8 de julho. Os inscritos farão uma prova objetiva de
português e matemática e uma redação. Para os inscritos no processo seletivo
para agente comunitário de saúde haverá ainda análise de tempo de serviço
como agente comunitário. O gabarito preliminar está previsto para o dia 8 de
julho.
Canal do Ensino: IFRJ abre inscrição para cursos gratuitos de nível médio
Olá, leitor!
O Instituto Federal do Rio de Janeiro está com as inscrições abertas para
cursos gratuitos de nível médio. Ao todo serão 767 vagas direcionadas para o
segundo semestre de 2018 para cursos técnicos.
As vagas serão divididas em dois editais. No primeiro edital serão 731 vagas
para os cursos de Administração, Guia de Turismo, Meio Ambiente, entre
outros. Já no segundo edital, serão 36 vagas exclusivas para o curso de
Agente Comunitário de Saúde.
As cargas horárias variam de acordo com cada curso, pois sua grade
programática é individual. Quanto aos pré-requisitos, é necessário estar
cursando atualmente o segundo ano do Ensino Médio ou já ter concluído essa
etapa, vale ressaltar que existe uma taxa de R$50 para inscrição.
Para maiores informações específicas acesse o edital da iniciativa.
Os cursos oferecidos têm o intuito de alcançar as pessoas que concluíram o
Ensino Médio, e os estudantes que estão atualmente no segundo ano do
Ensino Médio.
Confira logo abaixo alguns dos cursos oferecidos:
Eletrotécnica;
Paisagismo;
Petróleo e Gás;
Plásticos;
Química;
Segurança no Trabalho;
Técnico em Produção de Moda;
Informática para a Internet;
Agente Comunitário de Saúde.

Acesse o primeiro edital para se inscrever às 731 vagas. Acesse o segundo
edital que abrange o curso de Agente Comunitário de Saúde para se inscrever.
É necessário preencher o Formulário de Pedido de Inscrição antes do dia 1 de
julho de 2018.
Se você preenche os requisitos mínimos para participar dos cursos, não deixe
essa oportunidade de aprendizado passar. Lembre-se que somente quem
possui conhecimento e experiência, alcança as melhores chances no mercado
de trabalho.
Boa aula e até logo!
08/06
R7: Estudantes do IFRJ denunciam violência e falta de policiamento em
Realengo
No campus da IFRJ (Instituto Federal do Rio de Janeiro), em Realengo, na
zona oeste do Rio, estudantes reclamam da violência na região e da falta de
policiais. Uma aluna que não quis se identificar contou que foi vítima de uma
tentativa de assalto. A reportagem conferiu que a cabine da Polícia Militar
próxima ao Instituto estava vazia. Dados de ISP (Instituto de Segurança
Pública) mostram que os assaltos em Realengo cresceram de 1.052 de janeiro
a abril de 2017 para 1.409 no mesmo período deste ano. A PM não respondeu
ao contato da Record TV.
Diário Carioca: Comissão de Política Urbana debate criação de parque urbano
em Realengo
No coração de Realengo, Zona Oeste da capital, 142 mil metros quadrados de
área verde. Até 1978, funcionava no terreno, hoje desocupado, a Fábrica de
Cartuchos do Exército. O impasse quanto à criação de um parque urbano no
local foi tema de audiência pública da Comissão de Política Urbana da
Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). O encontro
aconteceu nesta sexta-feira (08/06), na Universidade Castelo Branco,
localizada no bairro.
Em março de 2017, a prefeitura do Rio chegou a anunciar a criação do Parque
Realengo Verde no terreno, de propriedade da União. O centro de lazer seria
inspirado no Parque Madureira, que ocupa 90 mil metros quadrados na Zona
Norte da cidade. No entanto, o futuro do projeto hoje é incerto: o Poupex, fundo
de crédito do Exército, articula a construção de um conjunto habitacional para
militares no local.
Representantes do Movimento Parque de Realengo Verde 100% argumentam
que o terreno onde o parque seria construído é a única área verde plana da
região. “A nossa preocupação é com a melhoria de vida de toda a população,
especialmente crianças e idosos. As outras áreas verdes da Zona Oeste estão
em morros e são de difícil acesso para essas pessoas. Não temos um espaço
de lazer”, relata José Carlos Dias.
Preocupação ambiental
A presidente da comissão, deputada Zeidan Lula (PT), afirmou que irá pedir ao
Ministério Público do Estado (MP-RJ) uma avaliação sobre a proposta de

construção das moradias no espaço. “Pediremos ao Ministério Público que
avalie a situação e faremos um projeto de lei para tornar o parque patrimônio
histórico e cultural do Estado. Pensar nas ações dentro de uma cidade é
pensar no espaço democrático”, declarou.
O deputado Gilberto Palmares (PT) lembrou que o bairro de Realengo registra
alto índice de enchentes no verão. “O espaço do parque funciona como um
dreno. Se construírem o condomínio no local, o problema dos alagamentos vai
piorar”, explicou. Presente na audiência, o deputado federal Otávio Leite
(PSDB-RJ) reiterou a preocupação com a manutenção do projeto original do
parque: “Precisamos levar o assunto para a Câmara dos Deputados. Além da
questão social, aquela área é essencial para amenizar o calor na região”,
ressaltou.
Também participaram do encontro os deputados federais Luiz Sérgio e
Benedita da Silva (PT), o parlamentar estadual Waldeck Carneiro (PT) e o
vereador do município do Rio Reimont (PT), além do ator Mário Gomes e de
representantes do Clube de Engenharia, do Conselho Comunitário de
Segurança e da reitoria do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ).
Rio Vagas: IFRJ OFERECE 767 VAGAS PARA CURSOS TÉCNICOS
GRATUITOS
O Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) está com inscrições abertas para
767 vagas para o segundo semestre de 2018 em cursos técnicos de nível
médio. As aulas serão oferecidas para alunos que já terminaram o ensino
médio ou que estejam cursando a partir do 2º ano dessa etapa de ensino.
Cursos
As chances estão distribuídas nas sedes de Arraial do Cabo, Belford Roxo,
Duque de Caxias, Niterói, Pinheiral, Resende, Rio de Janeiro, São João de
Meriti, Realengo, São Gonçalo e Volta Redonda.
As oportunidades estão distribuídas em dois editais. No primeiro deles, são 731
vagas para os cursos de Administração; Eletrotécnica; Guia de Turismo;
Informática para Internet; Meio Ambiente; Paisagismo; Petróleo e Gás;
Plásticos; Química; Segurança do Trabalho; Técnico em Produção de Moda.
Já no segundo documento, estão disponíveis 36 chances para o curso de
Agente Comunitário de Saúde, no campus Realengo, na Zona Oeste do Rio.
Há vagas destinadas especialmente para alunos de escolas públicas.
Inscrições
As inscrições serão realizadas até 1º de julho, no site do Instituto Nacional de
Seleções e Concursos (Selecon). A taxa de participação será de R$ 50, porém,
estudantes de famílias de baixa renda podem pedir a isenção do valor, entre 21
de maio e 13 de junho.
Provas
A avaliação está marcada para 8 de julho, quando os candidatos terão que
responder uma prova objetiva de Português e Matemática, além de escrever

uma Redação. Para os inscritos no processo seletivo para Agente Comunitário
de Saúde haverá ainda análise de tempo de serviço como agente comunitário.
09/06
Portal de Queimados: IFRJ tem inscrições e período de isenção abertos para
Processo Seletivo em educação profissional técnica de nível médio.
No dia 21 de maio, o Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) disponibilizou 731 vagas em cursos
técnicos profissionalizantes concomitantes e subsequentes ao Ensino Médio,
ou seja, para pessoas que cursam ou já terminaram o Ensino Médio.
As inscrições podem ser feitas por R$50,00 (cinquenta reais) clicando aqui até
o dia 01/07 e a solicitação de isenção pode ser feita até o dia 13/06, e os
documentos podem ser enviados por meio de SEDEX ou no Instituto
SELECON (Av. Almirante Barroso, 63 – grupo 1107, Centro – Rio de Janeiro –
RJ, CEP: 20031-913) em envelope lacrado, com a identificação:SELECON –
Processo Seletivo para os cursos Concomitantes / Subsequentes IFRJ 2018/1
(PEDIDO DE ISENÇÃO), em dias úteis, das 9h às 17h.
Serão reservadas também 50% das vagas para estudantes de Escola Pública,
a seleção é feita por meio de uma prova com conteúdos de disciplinas do
Ensino Fundamental e do Ensino Médio, todas as demais especificações
podem ser vistas no edital.
11/06
Diário do Vale: IFRJ oferta vagas para Licenciatura em Computação
Pinheiral – A partir de terça-feira (12), o IFRJ abrirá as inscrições para o curso
de Computação, que terá duração de oito semestres. As aulas são gratuitas e
acontecem à noite. Podem se inscrever participantes do Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem) de 2017, através do Sistema de Seleção Unificada (Sisu)
pelo site http://sisu.mec.gov.br/ até o dia 15 de junho.
O profissional que adquirir a Licenciatura em Computação atuará sem restrição
de exercício profissional, no ensino formal e em diversos segmentos do
mercado de trabalho de Informática, como: Bando de Dados Redes de
Computadores, Análise de Sistemas, entre outros.
Mais
informações
pelo
endereço
http://portal.ifrj.edu.br/cursosgraduacao/licenciatura-computacao, pelo telefone: (24) 3356-8254 ou pelo site
portal.ifrj.edu.br. O Campus Pinheiral fica na Rua José Breves, nº 550, no
Centro.
12/06
A Voz da Cidade: Instituto Federal de Pinheiral abre inscrições para cursos
técnicos gratuitos
O site não está abrindo.
19/06
Folha Dirigida: Concurso IFRJ: reitor quer nova seleção para técnico e
professor

O site não permite cópia.
20/06
PCI Concursos: IFRJ promove três Processos Seletivos para Docentes
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro - IFRJ
torna públicos três Processos Seletivos que visam contratar por tempo
determinado Professores Substitutos para os Campi de Paracambi, Volta
Redonda e Realengo.
Em regime de 40h semanais, os Docentes devem ministrar aulas nas áreas de
Processo de Fabricação, Usinagem e AutoCAD (1); Desenho Técnico,
Eletrônica Analógica, Eletrônica Digital, Eletricidade DC e AC, Instalações
elétricas, e Máquinas elétricas (1); e Terapia Ocupacional em Saúde Mental II e
III, Estágio Supervisionado em Terapia Ocupacional II, O ACS, Promoção e
Educação em Saúde - CTACS e Educação e Promoção da Saúde (1). A
remuneração dos contratados pode variar de R$ 3.121,76 a R$ 5.742,14. As
inscrições são realizadas de forma presencial nos seguintes locais: Campus de
Paracambi, Secretaria da Direção Geral situada na Rua Sebastião Lacerda, s/
nº, Fábrica, Paracambi - RJ; Campus de Volta Redonda, situado na rua Antônio
Barreiros, nº 212 - Nossa Senhora das Graças; ou na Secretaria da Direção
Geral do Campus Realengo, Rua Carlos Wenceslau, nº 343, Realengo. O
período iniciam a partir de hoje, 20, até o dia 26 de junho de 2018. A taxa é de
R$ 50,00.
Como forma de classificação, os candidatos são submetidos a Entrevista e
Análise de Currículo, ambos de caráter classificatórios e eliminatórios. É
provável que exame de títulos ocorra no dia 27 de junho de 2018.
Mais informações podem ser obtidas nos editais de nº 57, 58 e 59/2018 que já
estão disponíveis em nosso site.
O Eco: Extintas no Rio, antas são reintroduzidas próximas ao Parque Estadual
dos Três Picos
Adaptação ao novo local
As antas compõem uma população muito reduzida na Mata Atlântica e estão
extintas no Rio de Janeiro há pelo menos um século.
São animais de grande porte (podendo pesar até 300 quilos) e de reprodução
lenta. Reintroduções de espécies com essas características demandam tempo
e envolvem muitos custos. Além disso, historicamente a taxa de sucesso das
iniciativas não é alta. Os números variam de país para país, mas de modo
geral, considera-se que menos de 10% desses projetos de reintrodução têm
sucesso no longo prazo. Não é raro que os animais não tenham atividade
reprodutiva ou não se adaptem à nova condição e tenham que ser
reconduzidos ao cativeiro ou acabem falecendo.
Equipe do Projeto Refauna de olho na chegada na nova integrante Flora. Foto:
Divulgação.
Entretanto, o biólogo Maron Galliez, do Instituto Federal do Rio de Janeiro
(IFRJ), explica que esses resultados estão melhorando graças ao

desenvolvimento da ciência da disciplina Biologia da Reintrodução. Segundo
ele, talvez a etapa mais importante do processo seja a que os pesquisadores
chamam de aclimatação, quando os animais são colocados em um cercado já
no ambiente de soltura.
Nesse caso das antas, elas são mantidas em um cercado de 8.800 metros
quadrados construído próximo ao ambiente selvagem da reserva. O cercado
permanece fechado por no máximo 30 dias, período em que os animais ainda
são alimentados pela equipe do projeto. Após um mês, a porteira é aberta, mas
a suplementação alimentar pode ser mantida, caso a equipe considere
necessária. Antes da soltura os animais recebem o colar de telemetria, cada
um dos indivíduos recebe um colar de VHF-GPS telemetria, que armazena
localizações georreferenciadas automaticamente a cada 30 minutos. Os dados
são enviados aos pesquisadores por e-mail. Caso seja notado que algum
animal está debilitado ou não adaptado à reintrodução, ele será capturado e
levado para o recinto de aclimatação novamente.
21/06
Concurso News: IFRJ Realengo realiza seletivo para professor substituto
O IFRJ Realengo, através do Edital Nº 59/2018, realiza processo seletivo para
função de professor substituto. A remuneração básica é de R$ 3.121,76. A
seleção é aberta para preenchimento de uma vaga imediata na seguintes
áreas/temas de atuação: Terapia Ocupacional em Saúde Mental II, Terapia
Ocupacional em Saúde Mental III, Estágio Supervisionado em Terapia
Ocupacional II, ACS Promoção e Educação em Saúde - CTACS Educação e
Promoção da Saúde.
A titulação mínima exigida é Graduação em Terapia Ocupacional, com PósGraduação Latu Sensu em Saúde Mental. Inscrições devem ser efetivadas
na Secretaria da Direção Geral, campus Realengo - IFRJ, Rua Carlos
Wenceslau, n° 343, Realengo, Rio de Janeiro, RJ - CEP 21710-240. O prazo
fica aberto até 26 de junho de 2018, nos dias úteis, no horário das 09 às 16h.
A taxa de participação é de R$ 50,00. Os candidatos serão classificados
através de Entrevista e Análise de Currículo. A análise do Currículo será
realizada nos dias 27 de junho de 2018, de acordo com os critérios previstos no
regulamento. A entrevista será realizada nos dias 29/06/2018.
O resultado final será divulgado no local de inscrição, no dia 04/07/2018, após
às 16 horas. O resultado final do processo seletivo será homologado mediante
publicação de edital no Diário Oficial da União (DOU) e na página do IFRJ,
portal.ifrj.edu.br. O prazo de validade do processo seletivo será de 01 (um) ano,
prorrogável, no interesse da Instituição, por igual período, a contar da
publicação do resultado final no DOU. leia edital
Rio On Watch: On Parks and Under Viaducts: The Occupation of Public
Spaces in Realengo
On the park

On the other side of Realengo, a little more than a mile away lies an abandoned
piece of land where an army cartridge factory operated until it was deactivated
in 1978. For many years now, residents have been demanding that the Green
Realengo Park be built on this land, creating a public use for an area that is,
after all, public. The Federal Institute of Education, Science, and Technology
(IFRJ) campus, a benchmark in public education in the city, occupies one end of
the land, but the rest of the space has been abandoned since the 1970s.
POUPEX (Savings and Loan Association), which is managed by the Army
Housing Foundation, currently owns the land and wants to use it to build military
housing units. However, the demand for more military housing is questionable
given that this neighborhood is already right next to Deodoro and Vila Militar
and is also where, in the 1980s, a condominium built for military personnel was
not fully occupied, resulting in some units being sold to civilians.
Concurso News: IFRJ Paracambi realiza seletivo para professor substituto
O IFRJ Paracambi, através do Edital Nº 57/2018, realiza processo seletivo para
função de professor substituto. A remuneração básica oferecida é de R$
3.121,76. A seleção abre uma vaga imediata na área de Processo de
Fabricação, Usinagem e AutoCAD, devendo o interessado possuir Graduação
em Engenharia Mecânica ou Engenharia Metalúrgica e, obrigatoriamente, PósGraduação lato sensu (Especialização) ou stricto sensu (Mestrado ou
Doutorado) nas seguintes áreas de avaliação da CAPES: Engenharia Mecânica
ou Engenharia Metalúrgica ou Interdisciplinar relacionadas com as/os
áreas/temas de atuação previstas/os. Inscrições devem ser efetivadas
na Secretaria da Direção Geral, campus Paracambi - IFRJ, Rua Sebastião
Lacerda, s/nº, Fábrica - Paracambi, RJ - CEP 26600-000 (sala 326).
O prazo ficará aberto até 26 de junho de 2018, nos dias úteis, no horário
das 09 às 16h. Os candidatos serão classificados através de Entrevista
e Análise de Currículo. O resultado final será divulgado no local de inscrição,
no dia 04/07/2018, após às 16 horas. O resultado final do processo seletivo
será homologado mediante publicação de edital no Diário Oficial da União
(DOU) e na página do IFRJ, portal.ifrj.edu.br. O prazo de validade do processo
seletivo será de 01 (um) ano, prorrogável, no interesse da Instituição, por igual
período, a contar da publicação do resultado final no DOU. leia edital
22/06
Clique Diário: Ministério da Educação anuncia liberação de 80 milhões de
reais para universidades e institutos federais
Com campus em Macaé, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) será
uma das instituições federais de ensino do Estado do Rio beneficiadas com
recursos de custeio liberados pelo Ministério da Educação (MEC) em todo país
O Ministério da Educação (MEC) anunciou nesta quarta-feira, 20, a liberação
de R$ 80.801.048,00 para universidades, fundações, centros educacionais e
institutos federais de ensino do Estado do Rio de Janeiro.
Os recursos estão previstos no orçamento federal deste ano, e, segundo o
MEC, devem ser utilizados em despesas de custeio, que são aquelas
relacionadas ao funcionamento regular das instituições, tais como água, luz,
contratos, entre outros.

As instituições beneficiadas foram Universidade Federal Fluminense (UFF),
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal Rural do
Rio de Janeiro (UFRRJ), Fundação de Apoio a Pesquisa, Ensino e Assistência
à Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro (Funrio), Colégio Pedro II,
Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFETRJ), além do Instituto Federai do Rio de Janeiro (IFRJ) e do Instituto Federal
Fluminense (IFF).
São 750,9 milhões de reais em limites de empenho para instituições federais
de ensino em todo o país, como universidades e institutos, e também para
hospitais da rede federal.
“Desde o início deste ano, a pasta já destinou a essas instituições 70% dos 7,5
bilhões de reais previstos para verbas de custeio, no orçamento de 2018, o que
representa um valor acumulado de mais de 5,2 bilhões de reais”, contou o
MEC.
O anúncio foi feito durante uma reunião entre o ministro da Educação, Rossieli
Soares, e representantes da Associação Nacional dos Dirigentes das
Universidades Federais de Ensino Superior (Andifes) e da Conselho Nacional
das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica (Conif).
“A liberação de custeio para as instituições é muito importante para as
universidades e para o próprio MEC. Não era feita anteriormente, mas desde
2016 estamos cumprindo”, disse o ministro.
Rossieli Soares disse ainda que o valor já liberado permitiu que o MEC
minimizasse os efeitos do sucateamento das universidades, e também dos
instituto federais de educação, abandonados pela gestão do governo Temer,
que congelou investimentos na Saúde e na Educação pelo próximos 20 anos,
com aprovação, em 2016, da PEC241/55, que ficou conhecida como a PEC do
teto de gastos.
“Os 70% do valor total do ano, ainda em junho, dá condições para que elas e
os institutos federais consigam fazer tudo aquilo que é necessário para um bom
funcionamento. Este é o melhor que nós temos, em anos, em relação à
liberação de custeio”, reforçou o ministro da Educação.
Do total liberado, 523,8 milhões de reais serão destinados às universidades
federais; 221,8 milhões de reais, às instituições da Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica; e 5,2 milhões de reais aos hospitais
universitários federais.
26/06
O Fluminense: IFRJ: últimos dias para 767 vagas
Prazo para inscrição no processo seletivo termina no dia 1º de julho. Vagas são
para o 2º semestre de 2018
Quem busca uma qualificação deve ficar atento, já que faltam poucos dias para
garantir a participação nos processos seletivos do Instituto Federal do Rio de
Janeiro (IFRJ) que oferecem 767 vagas para o segundo semestre de 2018 em
cursos técnicos concomitantes/subsequentes de nível médio. Os cursos são

gratuitos e há vagas para os campi Arraial do Cabo, Belford Roxo, Duque de
Caxias, Niterói, Pinheiral, Resende, Rio de Janeiro, São João de Meriti,
Realengo, São Gonçalo e Volta Redonda.
As inscrições podem ser feitas até 1º de julho, no site do Instituto Nacional de
Seleções e Concursos (Selecon), organizador. Para participar é preciso ter
concluído o ensino médio ou estar cursando o 2º ano do ensino médio. A taxa
de inscrição é de R$ 50,00 e apenas após o pagamento a inscrição é
confirmada. No ato da inscrição, o candidato deve optar se vai concorrer às
vagas da Ampla Concorrência (AC) ou às destinadas ao Sistema de Reserva
de Vagas (SRV) para Escola Pública.
As vagas estão distribuídas em dois editais. No primeiro edital a oferta é de 731
vagas para os cursos de Administração; Eletrotécnica; Guia de Turismo;
Informática para Internet; Meio Ambiente; Paisagismo; Petróleo e Gás;
Plásticos; Química; Segurança do Trabalho; Técnico em Produção de Moda.
Já no segundo documento, são oferecidas 36 vagas para o curso de Agente
Comunitário de Saúde, no campus Realengo.
A prova está prevista para 8 de julho. Os inscritos farão uma prova objetiva de
Português e Matemática e uma Redação. Para os inscritos no processo
seletivo para Agente Comunitário de Saúde haverá ainda análise de tempo de
serviço como agente comunitário. O gabarito preliminar está previsto para o dia
8 de julho.
27/06
G1: Inscrições para processo seletivo de curso técnico de Ambiente e Saúde
do IFRJ de Arraial terminam no domingo
Terminam neste domingo (1º) as inscrições para o processo seletivo para o
curso técnico de Ambiente e Saúde do Instituto Federal do Rio de Janeiro
(IFRJ) em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos. As inscrições são feitas pela
internet e as vagas são para o segundo semestre de 2018.
Para participar, é preciso ter concluído o ensino médio ou estar cursando o 2º
ano do ensino médio. A taxa de inscrição é de R$ 50. No ato da inscrição, o
candidato deve optar se vai concorrer às vagas da Ampla Concorrência (AC) ou
às destinadas ao Sistema de Reserva de Vagas (SRV) para Escola Pública.
Segundo o IFRJ, a previsão é de que a prova ocorra no dia 8 de julho. Os
inscritos farão uma prova objetiva de português e matemática e uma redação.
Outras informações podem ser obtidas pelos telefones (21) 2532-9638, (21)
2215-2131, com atendimento das 9h às 17h, ou pelo email
faleconoscoifrjselecon@gmail.com.
O São Gonçalo: Inscrições para vagas em cursos técnicos na IFRJ estão nos
últimos dias
Últimos dias para garantir a participação nos processos seletivos do Instituto
Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) que oferecem 767 vagas para o segundo
semestre de 2018 em cursos técnicos concomitantes/subsequentes de nível
médio. Os cursos são gratuitos e há vagas para vário campi, entre eles Niterói
e São Gonçalo.

As vagas estão distribuídas os cursos de Administração, Eletrotécnica, Guia de
Turismo, Informática para Internet, Meio Ambiente, Paisagismo, Petróleo e
Gás,Plásticos, Química, Segurança do Trabalho, Técnico em Produção de
Moda e Agente Comunitário de Saúde (este último apenas no campus
Realengo).
As inscrições podem ser feitas até o próximo domingo (1º de julho), no site do
Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecon), organizador.
Para participar é preciso ter concluído o ensino médio ou estar cursando o 2º
ano do ensino médio. A taxa de inscrição é de R$ 50 e apenas após o
pagamento a inscrição é confirmada.
28/06
TV Rio Sul – Sul do Rio Costa Verde: Palestra sobre comportamento do
consumidor é realizada em Paraty, RJ
Uma palestra com o tema "Neuromarketing, a nova era do marketing" será
realizada na quinta-feira (5) no Centro Histórico, em Paraty, RJ. O evento vai
acontecer na Casa da Cultura de Paraty, Rua Dona Geralda, nº 257, às 19h. O
evento é gratuito, mas com vagas limitadas.
Segundo os organizadores, durante o encontro, serão discutidas questões
como o funcionamento da mente do consumidor para tomar decisões e a
influência da idade e do gênero no momento da compra. O público vai poder
entender como usar as ferramentas do neuromarketing para melhorar o
atendimento.
A atividade será ministrada por Ana Cláudia Peixoto, que é consultora,
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.
Os interessados em participar devem realizar a inscrição pelo telefone: (24)
3365-2799.
Clique Diário: Inscrições para processo seletivo de curso técnico de Ambiente
e Saúde em Arraial terminam neste domingo, 01
Encerram neste domingo, 01, as inscrições para o processo seletivo para o
curso técnico de Ambiente e Saúde do Instituto Federal do Rio de Janeiro
(IFRJ) em Arraial do Cabo. As vagas são para o segundo semestre de 2018.
Para se inscrever, os interessados devem realizar a inscrições pelo site da
instituição. No ato da inscrição, o candidato deve optar se vai concorrer às
vagas da Ampla Concorrência (AC) ou às destinadas ao Sistema de Reserva
de Vagas (SRV) para Escola Pública. A taxa de inscrição é de R$ 50.
Lembrando que para participar, é preciso ter concluído o ensino médio ou estar
cursando o 2º ano do ensino médio.
Segundo o IFRJ, a previsão é de que a prova ocorra no dia 8 de julho. Os
inscritos farão uma prova objetiva de português e matemática e uma redação.

Outras informações podem ser obtidas pelos telefones (21) 2532-9638, (21)
2215-2131, com atendimento das 9h às 17h, ou pelo e-mail
faleconoscoifrjselecon@gmail.com.
Paraty VIP: Palestra ajuda empresários de Paraty a entenderem
comportamento do consumidor
Atividade gratuita será promovida pelo Sebrae-RJ em parceria com a Prefeitura
de Paraty no dia 5 de julho
Você sabe o que é neuromarketing? Esta é uma ferramenta que pode ajudar e
muito os empresários a entender o comportamento do consumidor na hora da
compra. Quem quiser saber mais sobre o tema e compreender de que forma
utilizar alguns instrumentos para atrair o cliente e aumentar suas vendas, não
pode perder a palestra “Neuromarketing, a nova era do marketing”, que será
promovida gratuitamente pelo Sebrae, no próximo dia 5 de julho, às 19h, na
Casa da Cultura de Paraty.
Durante o encontro, empresários e colaboradores poderão entender como a
mente do consumidor funciona na tomada de uma decisão, a influência da
idade e do gênero no momento da compra, enfim, como usar as ferramentas
do neuromarketing para melhorar o atendimento e chegar ao coração e ao
bolso do consumidor. A atividade será 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.
A palestra é gratuita, mas as vagas são limitadas. Para inscrições e mais
informações, ligue 24-3365-2799. A Casa da Cultura de Paraty fica na Rua
Dona Geralda, 257, no Centro Histórico.
Nilópolis Online: IFRJ de Nilópolis tem inscrições abertas para curso técnico
gratuito
O IFRJ divulga Edital com as normas referentes ao processo seletivo para
preenchimento de vagas para o 1º período do ano letivo de 2018, para o curso
Técnico Integrados ao Ensino Médio e direcionado para a Educação de Jovens
e Adultos (PROEJA).
A inscrição para o processo seletivo será realizada até amanhã, 29 de junho,
por meio de Ficha de Inscrição preenchida pelo candidato, ou por seu
representante legal, exclusivamente no campus em Nilópolis.
A inscrição para o Processo Seletivo deverá ser efetuada por meio de
Formulário de Inscrição preenchido pelo próprio candidato, ou por seu
representante legal, no período citado acima, no posto de inscrição do campus
Nilópolis, que funcionará nos dias úteis e horários expostos a seguir:
Campus Nilópolis: Rua Lúcio Tavares, nº 1045, Nova Cidade, Nilópolis, RJ, das
09 às 19 horas;
29/06
Diário do Vale: Projeto ‘Arte Sombria’ lança visita a cemitério de Resende

Resende – Embora a opção de local para passear pareça um tanto estranha, a
visitação a cemitérios tem sido incentivada por universidades da região. O
objetivo é atrair a população para uma viagem histórica e cultural. A cada
túmulo visitado, orientadores do curso de Turismo do Instituto Federal do Rio
de Janeiro (IFRJ) reconstituem a trajetória de vida e importância da pessoa.
O projeto surgiu quando o professor pediu um roteiro diferenciado para os
alunos do curso de turismo do IFRJ, a ideia era algo que não fosse comum.
Nycolle Gonçalves (21) e Carina Tristão (33), alunas do último ano do curso,
elaboraram o projeto “Arte Sombria” e incluiu o roteiro de visita ao Cemitério
Senhor dos Passos. Em seguida, foram até a Casa de Cultura verificar a
possibilidade de realizar o projeto na cidade. O diretor do arquivo Histórico de
Resende, Claudionor Rosa, de 77 anos, que acompanhou o passeio e
contribuiu com as informações acerca da histórica do local, apoiou a inciativa.
– A visita aos cemitérios é muito comum no exterior e a ideia de pegar carona
nessa prática de visita tem como finalidade agregar no conhecimento histórico
da cidade. O cemitério Senhor dos Passos foi inaugurado em 1832 e a maneira
que as pessoas enterradas antes disso faz parte de um período significativo da
história de Resende, sendo museus a céu aberto que ficaram a margem da
história e que podem ser usados não só no turismo, como também nas
escolas, como fonte de conhecimento de história, geografia e artes – explicou
Claudionor.
Durante o passeio da turma de primeiro ano do ensino médio do IFRJ, guiado
pelas estudantes de turismo, os alunos puderam, por exemplo, conhecer a
história da cidade, através dos túmulos das celebridades, dos imigrantes, entre
outros. Temas do cotidiano também podem ser abordados nas visitações aos
cemitérios. Um deles é a violência urbana, responsável pelo grande número de
túmulos e a falta de espaço nos locais.
Sem data
Pronatec: IFRJ Processo Seletivo 2018
IFRJ Processo Seletivo 2018 – Mais de 700 vagas disponíveis para o Processo
de Seleção do IFRJ! São vagas para Cursos Técnicos Gratuitos como
Segurança do Trabalho, Eletrotécnica, Administração e muito mais!
Brasileiros de todas as regiões do país estão sempre em busca de melhores
vagas dentro do mercado de trabalho. Jovens e adultos que querem ter boas
capacitações podem contar com o IFRJ Processo Seletivo 2018 para conseguir
melhorar o currículo.
Vão ser ofertadas mais de 700 novas vagas para Cursos Técnicos Gratuitos
em diversas áreas. Essa formação é interessante já que acontecerá uma
grande procura por esse tipo de profissional específico nos próximos anos, de
acordo com especialistas.
Sabendo disso, selecionamos mais informações sobre essas oportunidades.
Saiba como fazer a sua inscrição e confira a lista com alguns dos cursos que
poderão fazer parte da sua formação. Confira e saiba mais!
IFRJ Cursos Técnicos 2018

Está aberto o prazo de inscrições para os IFRJ Cursos Técnicos 2018. Os
processos seletivos do Instituto Federal do Rio de Janeiro estão oferecendo um
total de 767 vagas para o segundo semestre deste ano. São oportunidades para
cursos técnicos concomitantes/subsequentes de nível médio. Para quem não
sabe, os cursos técnicos concomitantes são aqueles que acontecem juntamente
com a formação de nível médio do aluno, enquanto os cursos subsequentes são
voltados para quem já terminou essa etapa.
As vagas IFRJ 2018 estão sendo ofertadas através de dois editais diferentes. O
primeiro oferece um total de 731 oportunidades para cursos de Administração,
Guia de Turismo, Meio Ambiente, Petróleo e Gás, Química, Técnico em Produção
de Moda, Eletrotécnica, Informática para Internet, Paisagismo, Plásticos e
Segurança do Trabalho.
O segundo edital processo seletivo IFRJ 2018 é voltado para o Curso de Agente
Comunitário de Saúde – no campus Realengo.
Confira também o Curso Gratuito de Inglês IF EaD 2018!

Inscrições Processo Seletivo IFRJ 2018
As inscrições Processo Seletivo IFRJ 2018 estão abertas até o dia 1º de julho
pelo site oficial de seleção – do Instituto Nacional de Seleções e Concursos
(Selecon). É necessário ter finalizado o ensino médio ou estar cursando pelo
menos o 2º ano do ensino médio e a taxa de inscrição é no valor de R$ 50,00.
Para saber mais sobre as inscrições IFRJ 2018 os interessados podem acessar o
site: http://selecon.org.br/novo/
São vagas para municípios como Duque de Caxias, Niterói, Rio de Janeiro,
Realengo, Volta Redonda, São Gonçalo e muito mais. Para saber mais confira
detalhes no edital.
Confira também o Curso Técnico Gratuito em Administração IF 2018!

