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01/12
G1 Sul do Rio e Costa Verde: 29º Salão Internacional do Humor de Volta Redonda está
aberto para visitas
O 29º Salão Internacional de Humor de Volta Redonda, RJ, está aberto para visitas. A
exposição reúne cartuns, caricaturas, charges e quadrinhos. Os trabalhos estão no
Espaço das Artes Zélia Arbex, na Vila Santa Cecília.
O prêmio de melhor caricatura ficou com o desenhista Paulo Sérgio Jidelt, morador de
Santa Catarina, que também venceu na modalidade especial "Operação Lava Jato".
Thiago Lucas Jaboatão, morador de Pernambuco, ficou com a melhor charge. Como
"Melhor de Volta Redonda", o prêmio foi para Leonardo Fontes Ferreira, de 43 anos.
A seleção dos trabalhos para o evento, organizado pela Secretaria de Cultura de Volta
Redonda, em parceria com o Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) contou com a
participação de sete jurados, que analisaram mais de 1,2 mil trabalhos. Por fim, 60 obras
foram escolhidas para compor a mostra, que fica aberta para visitas até dia 30.
02/12

Gazeta Online: Distância entre as escolas públicas e particulares ainda é grande

Em uma ponta, estudantes de escolas privadas e federais. Na outra, os de escolas
públicas e, ao centro, uma série de obstáculos – como a renda e o nível de envolvimento
familiar – que continuam alimentando a desigualdade entre dois lados. O problema é
evidenciado pelo desempenho dos alunos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)
de 2016: entre as 100 escolas com as maiores médias na prova, apenas uma é pública e
encontra-se na 98ª posição.
Trata-se da escola Teófilo Paulino, de Domingos Martins. Primeira colocada entre as
públicas do Estado, ela ocupa a posição 4.683 no ranking nacional, que engloba
estudantes de 24.361 instituições. Um número distante do 66º lugar alcançado pelo
Leonardo da Vinci, cujo desempenho no Enem é o maior entre as privadas do Espírito
Santo.
O levantamento das médias gerais foi feito pela empresa Evolucional com base em
microdados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(Inep).
Diretora do Teófilo Paulino, Delfina Schneider Stein destaca o comprometimento dos
professores e dos alunos, que se organizam para montar grupos de estudo e outras
atividades para além da sala de aula, como o principal componente de destaque da
escola. No entanto, ela reconhece os problemas da rede pública. “Nós estamos de
portas abertas e lidamos com uma diversidade de alunos de todos os níveis. Não existe
seleção como nas privadas e federais.”
O mesmo explica o Secretário estadual de Educação, Haroldo Rocha. Ele acrescenta que
a prova no Enem não possui metodologia para analisar a qualidade das instituições – o
que é feito pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) – e que a
quantidade de estudantes que fazem o exame em cada escola influencia na nota geral
(quanto mais diversificados, menor é a média).
“Na rede pública, lutamos para que todos estejam na escola. Mas para muitos jovens o
acesso ao conhecimento, aos livros, à cultura é mais restrito do que para estudantes
com renda alta.”
A doutora em Educação Maria Riziane Costa Prates, pontua que olhar para a realidade
dos jovens que fazem o Enem, incluindo suas relações com a escola e expectativas de
vida é fundamental. “Alunos incentivados pela família sobre a importância da educação
tendem a se esforçar mais e isso se reflete nos resultados das provas.”
Outro ponto são as políticas públicas de financiamento e formação de professores.
“Algumas escolas privadas contam com recursos e formação conectados às lógicas
dessas avaliações em larga escala”, diz Riziane.
Com exceção da Professor Renato José da Costa Pacheco, da Arnulpho Mattos e da
Escola Viva de São Pedro, de Vitória, e da Godofredo Schneider, de Vila Velha, as demais

públicas entre as melhores do Enem 2016 estão no interior, em cidades como Domingos
Martins e Santa Maria de Jetibá.
“No interior, os professores têm um tempo menor de deslocamento de uma escola a
outra, o que ajuda a qualificar o trabalho. Na Capital, o professor normalmente trabalha
três horários, com tempo grande de deslocamento. Por isso a defesa da formação
continuada no horário de trabalho dos professores”, defende Riziane.
Os 10 melhores Ifes do país
Posição - Escola - Nota
1- Ifes - Campus Vitória - Vitória - Nota:652,58
2 - IFRJ - Campus de Volta Redonda - Volta Redonda - Nota: 648,78
3 - Ifes - Campus Cariacica - Cariacica - Nota: 646,19
4- IFRJ - Campus Rio de Janeiro - Rio de Janeiro- Nota: 644,14
5 - Ifes - Campus Cachoeiro de Itapemirim - Cachoeiro de Itapemirim- Nota: 639,95
6 - Ifes - Campus Aracruz - Aracruz- Nota: 637,43
7- Ifes - Campus Colatina - Colatina - Nota: 631,32
8 - IFSP - Campus São Paulo - São Paulo - Nota: 630,65
9- IFSP - Campus Bragança Paulista - Bragança Paulista - Nota: 630,05
10 - IFTM - Campus Avançado Uberaba - Uberaba - Nota: 630,00
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Voces: Rector de Instituto Federal de Brasil visitó Saposoa
Saposoa. Gracias a la gestión realizada por el primer regidor de la Municipalidad
Provincial de Huallaga, Víctor Paima Ludeña, se firmó un convenio internacional entre el
Instituto Federal de Río de Janeiro,– Brasil y el Instituto Superior Tecnológico de
Huallaga (ISTH), Saposoa, con la finalidad de desarrollar acciones de cooperación que se
basan en el establecimiento de contactos que pondrán en relieve el desarrollo del
Programa de Intercambio Académico y Cultural en las acciones de extensión,
investigación y transferencia de tecnología.
El viernes 1 de diciembre llegaron a Saposoa, el rector del Instituto Federal (IFRJ)
Roberto de Assis Passos, la asesora de Relaciones Internacionales, Adriana Mesquita
Rigueira, el director del IFRJ Fabio Da Silva acompañados del regidor Víctor Paima
Ludeña, quienes fueron recibidos por el director del ISTH Ing. Harry Huarcaya Coello,
personal docente y alumnos para tener una reunión con la comunidad educativa.

Los representantes de ambos centros superiores reafirmaron los logros establecidos
anteriormente, que materializaron en la firma de un convenio internacional.
El rector Paulo Assis dijo: ”En Río de Janeiro recibí la visita de mi amigo Víctor Paima,
quien llegó como portavoz de este Instituto Tecnológico con el objetivo de concretizar
la firma de un convenio entre ambos Institutos y este convenio firmado con Saposoa –
Perú, refuerza la intención del IFRJ de llegar a más países.
Recientemente hemos firmado un convenio con Argentina y nuestro Instituto recibirá a
profesores y alumnos de Saposoa para especializarse en Agronomía y Medio Ambiente
y ampliar otros cursos”.
Por su parte, Víctor Paima señalo: “Me siento muy feliz de haber logrado la firma de este
convenio internacional que traerá aportes considerables al desarrollo académico a
través de temas vinculados a la carrera técnica de Agronomía y Medio Ambiente“,
concluyó.
Esta delegación brasilera, visitó las instalaciones de la cooperativa de Mujeres
Emprendedoras Warmitehc, quienes quedaron encantados del sabor del chocolate
saposoino.
Luego tuvieron una reunión con la juventud de Saposoa y participaron en un almuerzo
de camaradería en el Fundo Pona del Instituto de Huallaga. (Carlos Velásquez)
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Ache Concursos: IFRJ abre vagas para professores em Arraial do Cabo
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) divulgou
no Diário Oficial da União de 05/12 o edital de número 105/2017, para realização de um
novo processo seletivo simplificado que visa preencher, em caráter temporário, duas
vagas no cargo de professor substituto, nas áreas de Matemática e Informática.
As funções exigem graduação na área de atuação e as remunerações não foram
divulgadas pelo IFRJ.
As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 11 e 21 de dezembro de 2017, nos dias
úteis, das 09 às 18h, na sala 105 da Secretaria Escolar, Campus Arraial do Cabo,
localizado na Rua José Pinto de Macedo, s/nº, Bairro Prainha, Arraial do Cabo-RJ. A taxa
de inscrição custa R$ 50,00.
Provas
A seleção terá entrevista e análise de currículo. A análise do currículo será realizada nos
dias 03 e 04 de janeiro de 2018. O resultado da análise será divulgado ainda no dia 04
de janeiro, na sala 101, do Campus Arraial do Cabo a partir das 18 horas. Já as entrevistas
ocorrerão nos dias 08 e 09 de janeiro.
A 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.
Máquina de Aprovação.com: Processo Seletivo para IFRJ traz vagas para Engenheiros
Civis

O IFRJ (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro) publicou
o edital do processo seletivo para professores substitutos.
As oportunidades são para diversas áreas de atuação, incluindo Engenharia Civil,
Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção, entre outras.
Confira abaixo a oportunidade:
01 vaga para o cargo de professor substituto de Desenho Técnico I, Desenho Técnico II
e Construções Geométricas para uma jornada de trabalho 40 horas semanais.
A remuneração inicial é de R$ 3.121,76 acrescida de R$ 430,32, correspondente à
titulação de Especialização, ou R$ 1.119,29, correspondente à titulação de Mestrado, ou
R$ 2.620,38 correspondente a de Doutorado.
Os pré-requisitos para concorrer à vaga são: graduação em Arquitetura (bacharelado)
ou Design (bacharelado) ou Engenharia Mecânica ou Engenharia de Produção ou
Engenharia Civil (bacharelado) ou Construção de Edifícios (Tecnologia) ou Construção
Civil (Licenciatura) ou Tecnólogo da Gestão da Produção e, preferencialmente, PósGraduação lato sensu (Especialização) ou stricto sensu (Mestrado ou Doutorado)
especificamente em Arquitetura ou Construção Civil ou Engenharia ou Desenho ou
Design ou Matemática ou Ensino de Matemática ou Educação Matemática.
Para conhecer as outras vagas, clique aqui.
Inscrição e processo seletivo
Os interessados poderão se inscrever nos períodos de 18 a 22 de dezembro de 2017 e
de 02 a 04 de janeiro de 2018. O valor da taxa de inscrição é de R$50. O processo seletivo
será feito por meio de entrevista e análise de currículo.
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PCI Concursos: Processo Seletivo aberto pelo IFRJ vai contratar Docentes
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) divulgou
um novo Processo Seletivo voltado à contratação de Professores Substitutos.
Para se inscrever nas oportunidades é necessário, no mínimo, Graduação, conforme o
edital de abertura disponibilizado em nosso site para mais informações.
Há vagas nas áreas de Informática (1) e Matemática (1), em que os contratados vão atuar
em jornadas de 40 horas semanais no Campus Arraial do Cabo.
Como forma de classificação, os concorrentes serão avaliados por meio de Entrevista e
Análise de Currículo, ambas de caráter eliminatório e classificatório.
As inscrições ocorrem entre os dias 11 a 21 de dezembro de 2017, no horário das 9h às
18h, na sala 105 da Secretaria Escolar do Campus Arraial, com se de na Rua José Pinto
de Macedo, s/nº, Prainha. Há taxa de participação no valor de R$ 50,00.
Portal Porto Real: Intervenção de Serfiotis junto ao MEC garante liberação de recursos
para IFRJ de Pinheiral

O deputado Alexandre Serfiotis conseguiu no Ministério da Educação a liberação dos
recursos necessários ao pagamento de todas as contas para fechamento do ano de 2017
da Unidade do Instituto Federal do Rio de Janeiro em Pinheiral.
Em reunião com o ministro Mendonça Filho e a Secretária de Educação Tecnológica do
MEC, profª Eline Neves, ocorrida em outubro, o deputado, acompanhado do profº do
IFRJ, Marcelo Souza, que apresentou a exposição técnica de motivos para liberação dos
recursos, solicitou ainda, e conseguiu, os investimentos necessários para concluir o novo
prédio do campus, no valor de R$ 1,9 milhão.
“A liberação dos recursos que garantirão tranquilidade para que a direção do IFRJ de
Pinheiral encerre o ano sem dívidas, e com verba em caixa para concluir o novo prédio
é uma vitória que nos anima a continuar trabalhando com perseverança em prol das
demandas de nossa região”, declarou Serfiotis ao receber mensagem de agradecimento
da direção do campus.
ACG News: Inscrições de professores do Pronatec para as Naves do Conhecimento
terminam nesta quinta-feira
Terminam nesta quinta-feira (07/12) as inscrições de professores do Programa Nacional
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) para os cursos que serão oferecidos
nas Naves do Conhecimento. São eles: Administrador de Banco de Dados, Programador
Web e Programador de Dispositivos Móveis. Além de professores dessas áreas,
relacionadas à Ciência da Computação, o edital selecionará professores para disciplinas
transversais de Matemática, Português e Inglês. Para se inscrever, basta acessar
este link.
A oferta de cursos nas Naves do Conhecimento é uma iniciativa da Secretaria Municipal
de Desenvolvimento, Emprego e Invoação (SMDEI), em parceria com o Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ).
A seleção dos novos professores compreenderá duas etapas. A primeira corresponde à
análise dos documentos apresentados pelos candidatos e a segunda será uma entrevista
presencial com os cinco primeiros colocados em cada disciplina.
O Pronatec tem como objetivo expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos
técnicos e profissionais de nível médio e de cursos de formação inicial e continuada para
trabalhadores.
Outras informações podem ser obtidas no site do Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ). O resultado de todas as etapas será divulgado
na página oficial das Naves do Conhecimento no Facebook.
07/12
Nilópolis Online: Estudantes de Nilópolis podem perder o passe livre nos ônibus
intermunicipais
O site não permite a cópia.
09/12

Sistema de Educação Continuada a Distância (SECAD): A UTILIDADE DO
TREINAMENTO EM CICLO NA TERAPIA NEUROFUNCIONAL
A cada 5 minutos, uma pessoa morre de Acidente Vascular Cerebral (AVC) no Brasil. O
dado alarmante foi constatado pelo Ministério da Saúde. Ao todo, o país registra 100
mortes por ano em decorrência do incidente – popularmente conhecido como
derrame.
O AVC decorre da interrupção do fluxo sanguíneo para uma ou mais partes do cérebro.
Além da mortalidade, o problema é responsável por inúmeros casos de hemiparesia –
um quadro de paralisia parcial ou diminuição dos movimentos de um dos lados do corpo.
O distúrbio difere da hemiplegia, na qual uma das metades do corpo fica imóvel.
Em geral, a hemiparesia se manifesta pela debilidade no lado afetado, resultando em
fraqueza, falta de controle dos membros, perda do tato e marcha desequilibrada, entre
outros sintomas. A disfunção afeta tanto o lado direito quanto o esquerdo e também
pode surgir após acidentes ou infecções.
Existe, ainda, a hemiparesia congênita – uma doença neurológica de causa
desconhecida. Na maior parte dos casos, o treinamento fisioterápico está entre as
medidas não-cirúrgicas mais indicadas para a recuperação dos pacientes.
A fisioterapia busca atenuar os efeitos da enfermidade, por meio de exercícios como
elevação dos braços, extensão do quadril, rotação do ombro e protocolos de equilíbrio
muscular. O treino em circuito é outra rotina indicada na recuperação de hemiparéticos.
Esse, aliás, é um dos temas abordados no Ciclo 5 do Programa de Atualização em
Fisioterapia Neurofuncional (PROFISIO Neurofuncional), do Secad.
Desenvolvida em parceria com a Associação Brasileira de Fisioterapia Neurofuncional
(Abrafin), a nova edição contempla aspectos atuais e relevantes para a atividade. “A
escolha da grade levou em consideração o impacto direto dos temas na prática clínica
dos fisioterapeutas neurofuncionais”, explica a fisioterapeuta Cristiane Garcia,
professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro
(IFRJ) e uma das organizadoras do programa.
Os conteúdos incluem artigos elaborados por profissionais de excelência na área e
tratam de assuntos atinentes à fisioterapia neurofuncional direcionada a crianças e
adultos. O treinamento em ciclo para a hemiparesia está entre as principais pautas do
conteúdo voltado aos pacientes adultos.
“A prática repetitiva dos exercícios reduz custos e leva atendimento de qualidade a um
maior número de pacientes, tornando-se uma ferramenta útil para o sistema de saúde
e para a interação social”, ressalta a fisioterapeuta Lívia Facchinetti, doutora em
Pesquisa Clínica em Doenças Infecciosas pelo Instituto Nacional de Infectologia Evandro
Chagas, que também participou da organização do programa.
Já no atendimento pediátrico, os problemas decorrentes da epidemia de Zika Vírus
ganham espaço, com destaque para os artigos Avaliação fisioterapêutica neurofuncional
da criança com síndrome congênita associada ao Zika Vírus e Intervenção
fisioterapêutica neurofuncional para lactentes com síndrome congênita associada ao
Zika Vírus. “Esses textos englobam desde a avaliação até o tratamento fisioterápico, em

uma condição de saúde crônica resultante da epidemia que repercutiu seriamente na
população brasileira”, afirma Cristiane.
A premência do tema demonstra a atualidade do programa e a importância do
aprendizado contínuo por parte dos profissionais. “O fisioterapeuta neurofuncional não
pode manter-se estático, ignorando os avanços científicos e utilizando apenas os
conteúdos adquiridos na graduação”, avisa Lívia. Ou seja, a qualificação é um item
fundamental para a evolução dos profissionais.
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Ache Concursos: Concursos abertos: 17 órgãos inscrevem para 1.100 vagas nesta
segunda-feira
.....
Outros
Começam a inscrever nesta segunda também os concursos da Universidade Federal do
Espírito Santo (Ufes), que abre 13 vagas para docentes; processo seletivo da Prefeitura
de São Roque do Canaã-ES, com 129 vagas temporárias em funções de todos os níveis
de escolaridade; processo seletivo da Prefeitura de Várzea da Palma-MG, com 15 vagas
temporárias de níveis médio e superior; a Prefeitura de Palmeira-PR, com vagas em
cadastro reserva de níveis médio (magistério) e superior na educação municipal; o
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), com duas
vagas temporárias para docentes; a Prefeitura de Presidente Médici-RO, com 72 vagas
temporárias em funções de níveis médio e superior; a Prefeitura de Bom Sucesso do SulPR, com 15 vagas temporárias de níveis fundamental e superior; o Ministério Público do
estado do Rio Grande do Sul (MP-RS) com uma vaga para estágio em Itaqui-RS; a
Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila), com quatro vagas
temporárias para professores; e a Prefeitura de Nova Brasilândia-MT, com 18 vagas
temporárias em funções de todos os níveis de escolaridade.
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Ache Concursos: IFRJ abre vagas para Professor Substituto no campus de Pinheiral
No estado do Rio de Janeiro, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFRJ)
divulgou o edital de nº 112/2017 para realização de processo seletivo temporário que
preencherá duas vagas no cargo de Professor Substituto para atuação nas disciplinas de
Artes/Música e Português/Espanhol.
Poderão participar do certame candidatos que tenham graduação/licenciatura na área
de atuação.
As inscrições devem ser realizadas entre os dias 12 e 20 de dezembro de 2017, das 09
às 17h, na Secretaria da Direção Geral, Campus Pinheiral, na Rua José Breves, 550,
Centro de Pinheiral-RJ. Será cobrada taxa de inscrição no valor de R$ 50,00.
O processo seletivo constará de entrevista e análise de currículo. O resultado final será
divulgado na recepção do Campus Pinheiral, no dia 10 de janeiro de 2018, a partir das
09 horas.

A 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.
Blog do Enem: IFRJ – Notas de corte Sisu 2017 no Instituto Federal do Rio de Janeiro
Farmácia, Fisioterapia e Ciências biológicas lideram as notas de corte Sisu 2017 no IFRJ.
Os cursos menos concorridos foram Física, Matemática e Química. Veja todas as áreas e
calcule suas chances de ingressar no Instituto Federal do Rio de Janeiro.
Confira quantos pontos você precisa fazer no Exame Nacional do Ensino Médio para
garantir uma vaga no Instituto Federal do Rio de Janeiro.
Você, estudante do Enem que deseja fazer um curso superior gratuito e morar no Rio
de Janeiro, preste atenção na nota necessária para ingressar no curso de sua
preferência. Aproveite também que algumas opções possuem uma nota de corte bem
menor do que nas demais instituições públicas. Veja as notas de corte Sisu 2017 no IFRJ.
Descubra a faculdade certa pra você em 3 minutos
Os campi do IFRJ que tiveram cursos participando do Sisu 2017, edição de janeiro, foram
nos municípios de Duque de Caxias, Engenheiro Paulo de Frontin, Nilópolis, Paracambi,
Rio de Janeiro e Volta Redonda.
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PCI Concursos: IFRJ anuncia Processo Seletivo com vagas substitutas
Entre hoje, 12, até o dia 20 de dezembro de 2017 serão recebidas as inscrições para o
Processo Seletivo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de
Janeiro (IFRJ).
Há oportunidades para Professores Substitutos, no mínimo, Graduados das áreas de
Artes/ Música (1) e Português/ Espanhol (1), para atuar em jornada de 20 ou 40 horas
semanais. Nas vagas em que a jornada corresponde a 40 horas, o salário a ser pago é de
R$ 3.121,76.
A validade deste Processo Seletivo é de um ano, podendo ser prorrogável e a
classificação será por meio de Entrevista, prevista para o dia 04 e 05 de janeiro de 2018
e Análise de Currículo conforme o edital de abertura disponibilizado em nosso site.
Mediante taxa de R$ 50,00 as inscrições podem ser realizadas na Secretaria da Direção
Geral, Campus Pinheiral - IFRJ, localizado na Rua José Breves, nº 550 Centro, Pinheiral.
O horário de atendimento é das 9h às 17h.
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PCI Concursos: Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto é aberto pelo
IFRJ
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro - IFRJ, Campus
Paracambi, realiza Processo Seletivo Simplificado destinado ao cadastramento para
contratação de Professor Substituto (1).
Sendo selecionado, o candidato irá ministrar a disciplina de Física, com carga horária de
20h e remuneração no valor de R$ 2.236,30.

As inscrições, com taxa de participação de R$ 50,00, devendo ser paga na agência
bancária especificada no edital, iniciarão no dia 2 e seguem até o dia 12 de janeiro 2018,
nos dias úteis, das 9h às 19h, no Gabinete da Direção Geral, Campus Paracambi - IFRJ,
Rua Sebastião Lacerda, s/nº - Centro, Paracambi - RJ.
Constituído de duas etapas, o Processo Seletivo Simplificado compreenderá: Entrevista
e Análise de Currículo, de natureza eliminatória e classificatória. Para obter mais
informações, consulte o edital disponível em nosso site.

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.
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Notícias de Belford Roxo: IFRJ anuncia Processo Seletivo de Professores em Belford
Roxo
BELFORD ROXO - O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro
(IFRJ) anunciou que no dia 8 de janeiro de 2018 irá abrir as inscrições para o Processo
Seletivo de Professores Substitutos para atuarem no Campus de Belford Roxo.
Há somente uma vaga para docente ministrar aulas nas disciplinas de
Empreendedorismo, Inovação, Gestão de Negócios, Marketing, Economia Solidária e
Sustentabilidade.
A remuneração corresponde a formação do candidato e pode ir de R$ 1.119,29 a R$
3.121,76 para uma carga horária de 40 horas semanais.
Esta classificação será composta por entrevista e análise de currículo ambas de caráter
eliminatório e classificatório previstas para o dia 19 de fevereiro de 2018.
Para se inscrever o interessado deve pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 50,00 e
comparecer na Secretaria Acadêmica do Campus Belford Roxo na Avenida Joaquim da
Costa Lima, s/n até dia 19 de janeiro de 2018 o atendimento será feito somente em dias
úteis. Informações adicionais estão disponíveis no edital em nosso site.
Esta seleção será valida por um ano a partir da publicação do resultado final, podendo
ser prorrogada por igual período.Jornalista: Karina Felício.
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O São Gonçalo: Deputados federais destinam emendas orçamentárias para São
Gonçalo, Itaboraí e região
Com orçamentos cada vez mais apertados para gerir as necessidades dos municípios, as
prefeituras do Leste Fluminense ganham uma ‘forcinha’ com as emendas orçamentárias
elaboradas pelos deputados federais que representam São Gonçalo, Niterói, Itaboraí e
Maricá. São Gonçalo recebeu a maior parte dos recursos, e a área da saúde foi a mais
lembrada pelos parlamentares.
Altineu Côrtes (MDB) alocou mais de R$4 milhões em emendas orçamentárias para São
Gonçalo, que serão aplicados na saúde, pavimentação e na implantação de uma Casa de

Direito, que facilitará o acesso do gonçalense a serviços da Justiça. Cerca de R$10
milhões de reais serão destinados às unidades estaduais Alberto Torres, no Colubandê,
e Prefeito João Batista Cáffaro, em Itaboraí.
“Em três anos de mandato como deputado federal, captamos aproximadamente R$25
milhões somente em benefício de São Gonçalo”, destaca Altineu.
Com forte vínculo junto a Itaboraí, onde foi candidato a prefeito nas últimas eleições
municipais, o deputado reservou para o ano que vem aproximadamente R$3 milhões
para saúde e pavimentação. Em parceria com o prefeito Sadinoel, o parlamentar tem
articulado investimentos no Ministério das Cidades, em favor de obras de saneamento
na Comunidade da Reta e urbanização em diferentes pontos do município.
“São Gonçalo e Itaboraí são prioridades no meu mandato. Nossa região foi a mais
prejudicada pela corrupção da Petrobras e, em Brasília, corremos atrás do prejuízo.
Nosso povo quer respostas e ações, e é isso que temos feito”, enfatiza o deputado.
Altineu acrescenta que a atuação na Comissão de Viação e Transportes viabilizou que a
ligação do COMPERJ ao Porto de Maricá saia do papel. Segundo o parlamentar, a
intervenção vai ajudar no escoamento da produção da região, gerando emprego e
renda. Outro ponto de destaque é a criação da Frente Parlamentar em defesa do
Conleste, que busca fortalecer os municípios do Leste Fluminense e conseguiu
reivindicar demandas.
Com passagem pela Secretaria de Pesca de São Gonçalo antes de assumir cadeira na
Câmara Legislativa, Roberto Sales (PRB) não esqueceu da área. O parlamentar destinou
R$1 milhão para o Mercado do Peixe do município. A Saúde poderá receber R$1,3
milhão e a Cultura R$300 mil. O deputado também quer investimentos para o IFRJ em
Neves, para o qual alocou R$200 mil.
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Mercado&Eventos: Cadastrados têm até 15/01 para concluir curso Brasil Braços
Abertos
Os estudantes cadastrados na edição 2017 do Brasil Braços Abertos (BBA), canal de
ensino online do Ministério do Turismo, têm até o dia 15 de janeiro para concluírem
todos os módulos de Atendimento ao Turista do curso. Para ser aprovado e ter direito
ao certificado de conclusão, o estudante precisa alcançar a marca de 696 pontos. Os que
cumprirem todas essas etapas vão concorrer a viagens.
Em todo o Brasil são 26.992 inscritos que estão sendo contatados pelo Ministério do
Turismo, por meio de telemarketing, para lembrar sobre o prazo para conclusão dos
estudos e também sobre a premiação. O Ministério do Turismo vai sortear entre as
pessoas que concluírem o curso, dentro do prazo determinado, três viagens com
acompanhante para o Rio de Janeiro, destino de lazer mais visitado do país.
“Acreditamos que o sorteio das viagens é um estimulo para essas pessoas que estão
interessadas em aprimorar suas habilidades no atendimento ao turista ou em se
inserirem nesse mercado de trabalho do turismo, além de ser uma boa experiência de
pode ver como é o atendimento na cidade que é um dos principais destinos turísticos

de nosso país”, comenta a secretária nacional de Qualificação e Promoção do Turismo
do MTur, Teté Bezerra.
Após cumprir todas as etapas do curso, o aluno poderá emitir o certificado de conclusão
no próprio portal do Brasil Braços Abertos (http://brasilbracosabertos.turismo.gov.br).
O documento, emitido pelo Ministério do Turismo em parceria com Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), é a comprovação de que o aluno
fez um curso de extensão, chancelado por instituições federais.
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Melhores do ENEM: IFRJ divulga vagas no Sisu 2018
O Instituto Federal de Educação do Rio de Janeiro (IFRJ) divulgou a quantidade de vagas
que serão ofertadas na 1ª edição de 2018 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).
Serão ofertadas 635 vagas na IFRJ no Sisu 2018. No total há 18 opções de cursos nos
campi das seguintes cidades: Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Engenheiro Paulo de
Frontin, Nilópolis, Paracambi, Pinheiral e Volta Redonda. . A relação completa dos cursos
e a distribuição das vagas estão disponíveis no Termo de Adesão da 1ª edição do Sisu
2018 da IFRJ (acesse).
Clique para acessar o simulador com as notas de corte da IFRJ
Confira a distribuição das vagas IFRJ Sisu 2018
Entre as vagas ofertadas pela IFRJ no Sisu 2018, 317 vagas são para ampla concorrência
e 318 são destinadas à modalidades de cotas ou vinculadas à Lei 12.711/2012.
A legislação garante que 50% das vagas devem ser reservadas a estudantes que
cursaram o ensino médio em escola pública e destes, ao menos metade dos estudantes
devem ser vinculados à famílias com renda per capita igual ou inferior a 1,5 saláriomínimo.
Para acompanhar todas as etapas do Sisu 2018 na IFRJ, acesse o portal institucional:
http://portal.ifrj.edu.br/processo-seletivo-graduacao/graduacao.

