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01/11
Sopa Cultural: Mostra no IFRJ, em Nilópolis, recebe estreia do longa “Tempo
de Projeção”
Na próxima segunda-feira (06), o Instituto Federal do Rio de Janeiro, em
Nilópolis, recebe a estreia do filme Tempo de Projeção (doc, 79’, 2017), dirigido
pelo professor e pesquisador Tiago Monteiro. A exibição terá início às 13h e
contará, ainda, com um bate-papo com o realizador do filme e com o produtor
Leandro Luz.
O documentário é uma produção do NUCA (Núcleo de Criação Audiovisual –
IFRJ Campus Nilópolis), e foi realizado graças ao apoio da FAPERJ, por meio
do edital Apoio à Produção e Divulgação das Artes no Estado do Rio de Janeiro
– 2011.
Gravado inteiramente na Baixada Fluminense, nas salas de cinema do Cine
Center (Nova Iguaçu) e Santa Rosa (Duque de Caxias), o filme conta com a
participação especial do ator Carlo Mossy, conhecido como o “Rei da
Pornochanchada”; do idealizador e diretor-executivo do cinema Ponto Cine,
Adailton Medeiros; da professora e pesquisadora dos cinemas de rua, Talitha
Ferraz; do jornalista e professor Rodrigo Cerqueira; da pesquisadora Paola
Barreto, do economista Carlos Abrunhosa, do ex-funcionário do Cine Jóia,
Pedro Soares; da jornalista Paula Dias e do estudante Rafael Velloso. Além dos
atores Gueko Hiler e Ana Moura, que inclusive já participaram de outras
produções do diretor Tiago Monteiro.

“As antigas salas de rua, cujo declínio se intensificou nos últimos 25 anos, hoje
são encaradas como espaços mortos, e muitas se transformaram em igrejas,
farmácias ou simplesmente estão abandonadas. O filme trata justamente do
resgate das memórias que podem conferir alguma sobrevida a essas
construções em ruínas, mas ainda repletas de história e afeto. Os vestígios
desses tempos de glória são a matéria-prima do documentário, cujo mote
principal é a importância dos cinemas de rua para os moradores da Baixada
Fluminense e da Zona Norte carioca”, explica o diretor.
A exibição integra a programação do Festfic 2017 (Festival Interuniversitário de
Cultura), evento realizado pelo Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ, e tem
entrada gratuita.
Jornal do Brasil: Festival Interuniversitário de Cultura acontece de 5 a 12 de
novembro
De 5 a 12 de novembro, o Rio de Janeiro e os municípios Angra dos Reis (Ilha
Grande), Campos dos Goytacazes, Nilópolis, Nova Iguaçu, Pinheiral, Resende
e Seropédica recebem mais de 200 atividades durante o II Festival
Interuniversitário de Cultura do Rio de Janeiro (II FestFIC – RJ 2017).
A programação inclui espetáculos de dança, teatro, música popular e clássica,
exposições, mostras de filmes, saraus, cultura popular, arte pública de rua,
atividades recreativas, cursos, palestras, seminários e oficinas.
O Festival oferece atividades totalmente gratuitas para todas as idades e busca
atingir, especialmente os jovens, alunos da rede escolar e universitária,
reforçando o compromisso com a arte pública e com a construção de uma nova
cidadania cultural. O evento é organizado pelo Fórum Interuniversitário de
Cultura do Rio de Janeiro (FIC – RJ), formado por universidades e outras
instituições públicas de ensino superior.
A primeira edição aconteceu em 2015 e mobilizou centenas de pessoas. O II
FestFIC – RJ 2017 integra estudantes, funcionários técnico-administrativos,
professores, artistas e produtores das universidades e grupos culturais de
vários municípios. Outras instituições públicas, como o Colégio Pedro II e o
Centro Cultural Museu da Justiça (CCMJ), artistas e grupos culturais
independentes também participam da programação. São mais de 1.000
pessoas trabalhando para proporcionar ao público um grande encontro de
talentos e saberes, em múltiplas linguagens e formatos, variadas técnicas,
conceitos e experimentações.
A abertura do II FestFIC – RJ 2017 é no dia 5 de novembro (Dia Nacional da
Cultura), das 15h às 20h, no Largo do Machado, Rio de Janeiro, lugar
tradicional de encontro e manifestações culturais da cidade. Quem comparecer
à praça nesse domingo verá a Companhia Folclórica do Rio – UFRJ; o Coral da
UERJ; o grupo de choro Sôdade Brasilis, com homenagem a Pixinguinha (120
anos de nascimento); a Companhia de Dança Contemporânea da UFRJ; os
Cancioneiros do IPUB; os poetas Sady Biachin e Mano Melo; a intervenção
RUATUA e várias outras atividades como contação de histórias e tai chi chuan.

No dia 6 de novembro, a partir de 17h, é a inauguração da Casa das
Universidades, atual sede do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ, situada em
lindo prédio histórico tombado pelo INEPAC, no Flamengo. O espaço vai se
transformar no principal ponto de encontro e eventos do Festival e dos
proponentes de atividades. Na programação de abertura da Casa, as
exposições promovidas pela Escola de Belas Artes da UFRJ e por diversos
artistas da cidade abrem com vernissage, das 17h às 19h. Em seguida,
acontece a premiação do I Concurso FIC Jovens Artistas do Rio de Janeiro
(modalidades conto, poesia, fotografia e vídeo-minuto) e apresentação da
Orquestra de Sopros da UFRJ.
De 6 a 11 de novembro, o horário de funcionamento da Casa das
Universidades é das 9h às 21h para visitas às exposições e participação de
escolas e do público em geral nas palestras, cursos e oficinas, apresentações
musicais e de dança, saraus, peças de teatro e performances, mostras de
filmes e outras propostas. Durante essa semana, as instituições realizadoras
do Festival promovem dezenas de outras atividades em suas unidades no Rio
de Janeiro e nos outros municípios.
O encerramento do Festival é no dia 12 de novembro, na Quinta da Boa Vista,
com um Piquenique Cultural. É a oportunidade de mais um grande encontro
entre artistas, professores, estudantes e a população. Além das apresentações
artísticas, oficinas e brincadeiras, o público terá acesso gratuito ao Museu
Nacional da UFRJ e a organização do evento vai distribuir brindes culturais aos
três piqueniques mais criativos.
O Fórum Interuniversitário de Cultura do Rio de Janeiro (FIC – RJ) é um
consórcio interinstitucional formado em 2014 para promover o intercâmbio
entre as universidades e articulações com órgãos governamentais e não
governamentais assim como desenvolver ações de divulgação artística e
cultural, em estreito diálogo com a sociedade. Os integrantes do FIC são:
Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Sckow (CEFET – RJ),
Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB), Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz),
Instituto Federal Fluminense (IFF), Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), Universidade Estadual do Norte
Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(UERJ), Universidade Estadual da Zona Oeste (UEZO), Universidade Federal
Fluminense (UFF), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ),
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e Universidade Federal
do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).
02/11
NF Notícias: IFF promove III ENNEABI sobre questões étnico-raciais
O site não permite cópia.
Censanet: IFF promove encontro nacional sobre questões étnico-raciais
O Instituto Federal Fluminense (IFFluminense) será a sede do III Encontro
Nacional de Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas (NEABI) e grupos
correlatos da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica (III
Enneabi), que acontece de 07 a 09 de novembro de 2017, nos campi Campos
Centro e Guarus.

O evento propõe a discussão sobre o estado atual da luta pela equidade
étnico-racial no Brasil e já conta com cerca de 600 inscritos, de várias
instituições renomadas, como IFRJ, Cefet/RJ, UFF, Uenf, IFMA, OAB/RJ,
Uniflu, IFAM, Cetec e UFRRJ. A programação inclui comunicação oral, relatos
de experiência, oficinas, minicursos, apresentações culturais, pôsteres, mesaredonda, entre outras atividades.
Segundo a produtora-executiva da Diretoria de Desenvolvimento de Políticas
Estudantis, Culturais e Esportivas (Dipece) do IFF, Aline Portilho, "a
programação foi montada com a contribuição dos NEABI's dos Institutos da
Rede Federal. Haverá presença de oficinas com bloco de samba, fado e artes
visuais indígenas, além de debates sobre a educação para as relações étnicoraciais, sobre violências sofridas pelas populações indígenas e negras e um
painel sobre educação indígena, onde iremos trazer um professor do Instituto
Federal do Amazonas e um professor do Instituto Federal do Maranhão,
falando sobre as suas experiências nas licenciaturas interculturais", destaca.
As inscrições, gratuitas e abertas a todos os interessados, devem ser
realizadas no site oficial do evento em http://enneabi.iff.edu.br/, até o dia 06 de
novembro. No endereço também é possível conferir a programação completa
do evento, cuja abertura oficial será no dia 07 de novembro, às 14h, no
Auditório Cristina Bastos do Campus Campos Centro.
"Nós estamos realizando este encontro para dar mais um passo na etapa de
construção da rede federal dos NEABI's dos Institutos Federais", destaca o
diretor da Dipece, Gustavo Gomes Lopes.
03/11
Pipocas Club: DOCUMENTÁRIO SERÁ LANÇADO EM MOSTRA NA IFRJ
Na próxima segunda-feira (06), o Instituto Federal do Rio de Janeiro, em
Nilópolis, recebe a estreia do filme Tempo de Projeção (doc, 79’, 2017), dirigido
pelo professor e pesquisador Tiago Monteiro. A exibição terá início às 13h e
contará, ainda, com um bate-papo com o realizador do filme e com o
produtor Leandro Luz.
O documentário é uma produção do NUCA (Núcleo de Criação Audiovisual –
IFRJ Campus Nilópolis), e foi realizado graças ao apoio da FAPERJ, por meio
do edital Apoio à Produção e Divulgação das Artes no Estado do Rio de Janeiro
– 2011.
Gravado inteiramente na Baixada Fluminense, nas salas de cinema do Cine
Center (Nova Iguaçu) e Santa Rosa (Duque de Caxias), o filme conta com a
participação especial do ator Carlo Mossy, conhecido como o “Rei da
Pornochanchada”; do idealizador e diretor-executivo do cinema Ponto
Cine, Adailton Medeiros; da professora e pesquisadora dos cinemas de
rua, Talitha Ferraz; do jornalista e professor Rodrigo Cerqueira; da
pesquisadora Paola Barreto, do economista Carlos Abrunhosa, do exfuncionário do Cine Jóia, Pedro Soares; da jornalista Paula Dias e do
estudante Rafael Velloso. Além dos atores Gueko Hiler e Ana Moura, que
inclusive já participaram de outras produções do diretor Tiago Monteiro.
“As antigas salas de rua, cujo declínio se intensificou nos últimos 25 anos, hoje
são encaradas como espaços mortos, e muitas se transformaram em igrejas,
farmácias ou simplesmente estão abandonadas. O filme trata justamente do

resgate das memórias que podem conferir alguma sobrevida a essas
construções em ruínas, mas ainda repletas de história e afeto. Os vestígios
desses tempos de glória são a matéria-prima do documentário, cujo mote
principal é a importância dos cinemas de rua para os moradores da Baixada
Fluminense e da Zona Norte carioca”, explica o diretor.
A exibição integra a programação do Festfic 2017 (Festival Interuniversitário de
Cultura), evento realizado pelo Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ, e tem
entrada gratuita.
Nilópolis Online: IFRJ de Nilópolis recebe a FESTFIC 2017 II Festival
Universitário de Cultura
O site não permite cópia.

06/11
PCI Concursos: Inscrições de Processo Seletivo para Professores estão
abertas no IFRJ
Por meio de Processo Seletivo o Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio de Janeiro - IFRJ, visa contratar dois Professores
Substitutos.
Há uma oportunidade na disciplina de Espanhol e uma para Matemática, no
qual os docentes atuarão em jornadas de 40h semanais, com remuneração de
R$ 3.121,76.
Entre hoje dia 6, a 17 de novembro de 2017, os interessados podem se
inscrever no gabinete da direção, no Campus de Volta Redonda, localizado na
Rua Antônio Barrerios, nº 212, Nossa Senhora das Graças, no horário das 10h
às 14h. A taxa de participação deverá ser paga por meio de GRU no valor de
R$ 50,00.
Mediante Entrevista e Análise de Currículo prevista para ser realizada entre os
dias 21 e 22 de novembro de 2017. Esta seleção terá validade de um ano,
conforme o edital de abertura disponível em nossa página eletrônica.
RC24H: IFRJ de Arraial do Cabo abre 36 vagas para curso técnico em Meio
Ambiente
Mais oportunidades para quem quer fazer curso técnico. O Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia (IFRJ), de Arraial do Cabo, localizado na
Prainha, está com processo seletivo para o Curso de Técnico em Meio
Ambiente. São 36 vagas ofertadas, para 2018, que podem ser preenchidas por
alunos que já concluíram o ensino médio ou que estejam no segundo ano do
mesmo.
O curso é gratuito e oferece laboratórios equipados, visitas técnicas, além de
um corpo docente composto por mestres e doutores. De acordo com a
coordenação do curso de meio ambiente, cada vez que o Campus abre um

processo seletivo, junto com ele novos sonhos se abrem para a população da
Região dos Lagos.
- É uma grande oportunidade de jovens e adultos terem uma educação pública,
totalmente de graça e de qualidade. Tudo isso em Arraial do Cabo. Queremos
qualificar cada vez mais os cabistas, cabo-frienses, aldeenses, buzianos e
todos os estudantes da região -, disse o coordenador, e afirmou que, através
da educação, é possível amadurecer o país, transformar as pessoas e gerar
um futuro mais saudável.
As inscrições vão até o dia 27 de novembro e podem ser realizadas no site do
Instituto. O edital também pode ser acessado na web.
As provas, objetiva e redação, serão realizadas no dia 10 de dezembro de
2017, domingo, das 14h às 18h. Outras informações podem ser obtidas pelo
email meioambiente.cac@ifrj.edu.br ou pelo telefone (22) 2622-9202.
Portal Zero 22: IFRJ de Arraial do Cabo abre 36 vagas para curso técnico em
meio Ambiente
Mais oportunidades para quem quer fazer curso técnico. O Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia (IFRJ), de Arraial do Cabo, localizado na
Prainha, está com processo seletivo para o Curso de Técnico em Meio
Ambiente. São 36 vagas ofertadas, para 2018, que podem ser preenchidas por
alunos que já concluíram o ensino médio ou que estejam no segundo ano do
mesmo.
O curso é gratuito e oferece laboratórios equipados, visitas técnicas, além de
um corpo docente composto por mestres e doutores. De acordo com a
coordenação do curso de meio ambiente, cada vez que o Campus abre um
processo seletivo, junto com ele novos sonhos se abrem para a população da
Região dos Lagos.
- É uma grande oportunidade de jovens e adultos terem uma educação pública,
totalmente de graça e de qualidade. Tudo isso em Arraial do Cabo. Queremos
qualificar cada vez mais os cabistas, cabo-frienses, aldeenses, buzianos e
todos os estudantes da região -, disse o coordenador, e afirmou que, através
da educação, é possível amadurecer o país, transformar as pessoas e gerar
um futuro mais saudável.
As inscrições vão até o dia 27 de novembro e podem ser realizadas no site do
Instituto. O edital também pode ser acessado na web.
As provas, objetiva e redação, serão realizadas no dia 10 de dezembro de
2017, domingo, das 14h às 18h. Outras informações podem ser obtidas pelo email meioambiente.cac@ifrj.edu.br ou pelo telefone (22) 2622-9202.
07/11
G1: IFRJ Pinheiral oferece curso gratuito de Paisagismo e Administração
Estão abertas as inscrições em cursos técnicos gratuitos de Paisagismo e
Administração no campus Pinheiral do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Os
cadastros podem ser feitos até o dia 27 de novembro através da internet.

Podem se inscrever estudantes que estejam cursando o 2º e o 3º ano do
Ensino Médio. A taxa de inscrição é de R$ 50. A seleção será feita através de
prova objetiva, marcada para o dia 10 de dezembro.
As aulas serão ministradas no período noturno e têm duração de três
semestres, além de horas de estágio curricular. A previsão de início do ano
letivo é de fevereiro de 2018. Os alunos poderão ter jantar gratuito e
oportunidades de bolsas de estudos, dependendo das condições impostas no
edital.
Diário do Vale: IFRJ – Pinheiral abre inscrições para cursos técnicos gratuitos
em Administração e Paisagismo
Pinheiral- Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de alunos do
campus Pinheiral do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) para os cursos
técnicos em Administração e Paisagismo. Os cursos são gratuitos e ofertados
no período noturno. Podem se candidatar, estudantes da 2ª e da 3ª série do
ensino médio, em 2017, e concluintes desse nível de ensino. As inscrições
seguem até o dia 27 de novembro pelo site www.selecon.org.br.
Os cursos têm 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. A prova de seleção para os cursos está marcada
para o dia 10 de dezembro. Há uma taxa de inscrição referente a organização
do processo seletivo, no valor de R$ 50.
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 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 e em Paisagismo está disponível no endereço
www.selecon.org.br. Mais informações, também, pelo telefone 3356-8204.
Portal da Cidade Vassouras: IFRJ Pinheiral oferece curso gratuito de
Paisagismo e Administração
Estão abertas as inscrições em cursos técnicos gratuitos de Paisagismo e
Administração no campus Pinheiral do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Os
cadastros podem ser feitos até o dia 27 de novembro através da internet.
Podem se inscrever estudantes que estejam cursando o 2º e o 3º ano do
Ensino Médio. A taxa de inscrição é de R$ 50. A seleção será feita através de
prova objetiva, marcada para o dia 10 de dezembro.

As aulas serão ministradas no período noturno e têm duração de três
semestres, além de horas de estágio curricular. A previsão de início do ano
letivo é de fevereiro de 2018. Os alunos poderão ter jantar gratuito e
oportunidades de bolsas de estudos, dependendo das condições impostas no
edital.
Rádio Evangelho: IFRJ Pinheiral oferece curso gratuito de Paisagismo e
Administração
Cadastros serão aceitos através da internet e podem ser realizados até 27 de
novembro.
[ Ler matéria completa ]
Autor/Fonte: Globo.com
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Foco Regional: Aluna do IFRJ Volta Redonda vai representar estado nos EUA
O site não permite cópia.
11/11
Concurso News: IFRJ realiza seletivo para professor de LIBRAS
O site não permite cópia.
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G1 – TV Rio Sul: Estudante de Volta Redonda é selecionada para Programa
Jovens Embaixadores nos EUA
Uma estudante de Volta Redonda foi selecionada entre 23 mil jovens de todo o Brasil
para representar o estado do Rio de Janeiro no Programa Jovens Embaixadores nos
Estados Unidos. Janine Paiva Avellar, de 17 anos, é aluna do curso de automação
industrial do Instituto Federal Rio de Janeiro campus Volta Redonda e encara a
oportunidade com seriedade.
“É uma grande responsabilidade representar o nosso país lá fora. Ser uma Jovem
Embaixadora, para mim, é uma oportunidade que estou agarrando com unhas e
dentes, para aprender o máximo possível. Poder aplicar por aqui tudo o que aprendi
por lá, e, nesse trabalho de formiguinha junto com todos os outros Jovens
Embaixadores, ajudar a transformar o Brasil numa nação cada vez melhor”, disse.
O Jovens Embaixadores é uma iniciativa da embaixada dos EUA no Brasil em
parceria com organizações públicas e privadas e consiste em um intercâmbio que
seleciona jovens, entre 15 e 18 anos, da rede pública de educação em todo o Brasil e
que sejam exemplos em suas comunidades. Os selecionados passam três semanas
nos Estados Unidos, aprendendo sobre liderança e voluntariado. Este ano foram
classificados 50 jovens — ao menos um representante de cada estado e do Distrito
Federal. Eles embarcarão no dia 12 de janeiro de 2018.

“Primeiro passaremos uma semana conhecendo Washington e, em seguida, o grupo
será dividido e viajará para localidades diferentes dos EUA para morar por dez dias
em casas de famílias americanas, trabalhar em projetos de voluntariado, visitar
escolas de ensino médio e fazer apresentações sobre a cultura brasileira”, explicou
Janine.
Para se candidatar ao programa, os estudantes devem se encaixar em pré-requisitos,
além de enviar alguns documentos, como carta de recomendação e histórico escolar.
Também devem enviar um relatório de algum trabalho voluntário que tenham
desenvolvido em sua cidade. Janine é membro do Núcleo de Estudos de Gênero
(NEG) do IFRJ em Volta Redonda, que organiza grupos de discussão, palestras e
oficinas.
“Conheci o Jovens Embaixadores no final do ano passado e me encantei porque vi
vários relatos encantadores dos participantes das edições anteriores. Além disso, vi
que me encaixava nos pré-requisitos, então, desde o início de 2017 eu já sabia que
me inscreveria para a edição de 2018”, contou a estudante.
Autodidata em inglês
Outro pré-requisito para se candidatar à uma das 50 vagas no Programa Jovens
Embaixadores é o conhecimento da língua inglesa. Para fazer a inscrição é
necessário preencher o formulário de documentos e realizar as provas escrita e oral
inteiramente em inglês.
Janine também atendeu a mais essa exigência. Mas ela conta que aprendeu a falar a
língua sozinha, sem ajuda de cursos, se valendo de outras formas de aprendizado
encontradas, principalmente, na internet.
“Nunca fiz nenhum cursinho. Aprendi completamente sozinha, usando os recursos
que encontrava na internet, muitos filmes e vídeos legendados, músicas e artigos de
jornais gringos”, explicou.
A ideia de se inscrever no programa surgiu da vontade de viajar que conhecer lugares
diferentes mundo afora. Essa será a primeira viagem de avião e ao exterior que a
jovem estudante fará na vida. Além de encarar como responsabilidade, Janine
também admite que é um sonho que se realiza. O primeiro de muitos, ela espera.
“A aprovação foi uma das melhores notícias que já recebi na vida. De um dia pro outro
todos os meus outros sonhos parecem mais tangíveis, mais alcançáveis. Sinto que
entrei para uma família nova que é enorme e acolhedora, cheia de pessoas
extremamente simpáticas e gentis”, finalizou.
Participação no revezamento da tocha olímpica
Em 2016, ela também viveu um momento bem especial. Foi uma das pessoas
escolhidas para conduzir a tocha olímpica em Volta Redonda. A chama das
Olimpíadas do Rio passou pela cidade no dia 28 de julho e Janine foi uma das
pessoas que tiveram o privilégio de carregá-la. As lembranças ainda estão quentes na
memória.
"Em abril de 2016, participei do concurso de redação do MEC [Ministério da
Educação] e fui escolhida para ser anfitriã da chama olímpica em Volta Redonda. Tive
a honra de representar o ensino público em Volta Redonda no revezamento da tocha.
Recebi a chama e passei para o primeiro condutor, além de acompanhá-lo. Foi uma
experiência incrível e sou eternamente grata por ter participado desse momento
histórico da cidade e do Brasil, num revezamento que atravessa toda a história dos
Jogos Olímpicos, desde a Grécia antiga", relembrou Janine.
13/11

Segs: ITAL realiza evento "Inovação em Lácteos: Oportunidades e Desafios"
Na ocasião será lançada a versão imprensa do Brasil Dairy Trends 2020
O Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL), da Secretaria de Agricultura e
Abastecimento do Estado de São Paulo, realiza o evento “Inovação em
Lácteos: Opotunidades e Desafios”, no dia 29 de novembro, na sede do
Instituto, em Campinas/SP. O evento foi dividido em duas etapas: no período
da manhã acontecerá um painel com debate entre as lideranças do setor de
lácteos, presidido pelo Diretor Geral do ITAL, Luis Madi. Participarão deste
debate pesquisadores, professores, representantes de Associações como a
ABLV (Associação Brasileira de Leite Longa Vida), ABIS (Associação Brasileite
das Indústrias de Sorvetes), SindLeite (Sindicato da Indústria de Laticínios e
Produtos Derivados do Estado de São Paulo) e empresas do segmento.
Na sequência será feito o lançamento da versão impressa do documento
“Brasil Dairy Trends 2020”. A tarde haverá palestras com os autores do
documento abordando temas inseridos nas Plataformas de Inovação definidas.
O “Brasil Dairy Trends 2020” faz parte da série Brasil Trends 2020 com estudos
já publicados sobre os temas alimentos em geral, embalagens, panificação,
chocolates, balas e confeitos, bebidas não alcoólicas, que vem sendo
disponibilizada pelo ITAL desde 2010. De modo geral, esta série tem o objetivo
de disseminar informações estratégicas, de forma pública e gratuita, gerando
benefícios a milhares de empresas. Além disso, estas publicações têm como
metas principais auxiliar no processo de inovação e fornecer para a sociedade
brasileira produtos alimentícios de qualidade, agregando valores que permitem
que o consumidor estabeleça uma relação estreita de identidade e confiança
com o setor.
O documento “Brasil Dairy Trends 2020” abrange informações sobre produtos
lácteos com probióticos, prebióticos e fibras, produtos com teores reduzidos de
gordura, sódio e açúcar; com baixo teor de lactose; com alto teor de proteína e
cálcio; e contendo peptídeos bioativos. Além disso, também constam do
documento, temas como um levantamento histórico da produção de lácteos no
Brasil e desenvolvimento de embalagens diferenciadas, dentre outros. O
princípio que norteou a organização das tendências e das plataformas de
inovação foi a identificação das macrotendências observadas nas avaliações
dos setores técnico e mercadológico da área de laticínios no Brasil e também
em nível mundial.
Além dos editores e também autores Raul Amaral Rego, Patrícia Blumer
Zacarchenco e Ariene G. F. Van Dender, participaram da preparação do
documento 20 pesquisadores do ITAL e de outras instituições e universidades
como Unicamp (Universidade Estadual de Campinas); USP (Universidade de
São Paulo); IFRJ (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio
de Janeiro); IFPR (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Paraná); UFJF (Universidade Federal de Juiz de Fora); Universidade Federal
de Viçosa e Embrapa GADO DE LEITE (Empresa Brasileira de Pesquisa

Agropecuária), o que garantiu uma análise ampla, diversificada e abrangente
do assunto.
Sobre o ITAL
O Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL) promove atividades de pesquisa,
desenvolvimento, assistência tecnológica, inovação e difusão do conhecimento
nas áreas de embalagem e de processamento, conservação e segurança de
alimentos e bebidas. Fundado em 1963 e situado em Campinas/SP, o ITAL, da
Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, conta com
sete unidades técnicas especializadas em produtos cárneos, de panificação,
cereais, chocolates, balas, confeitos, laticínios, frutas, hortaliças, engenharia de
processos industriais e embalagens; 15 plantas piloto especializadas em
processamento de alimentos e bebidas e de avaliação do desempenho de
embalagens; e 35 laboratórios de análise e ensaios. O ITAL conta também com
uma Plataforma de Inovação Tecnológica, especializada em estudos de
tendências de mercado e de prospecção de oportunidades e demandas de
inovação.É certificado na norma NBR ISO 9001 e possui ensaios acreditados
na norma ISO/IEC 17025 pela CGCRE/INMETRO. Mais informações no
website: http://www.ital.sp.gov.br
Nilópolis Online: IFRJ de Nilópolis tem inscrições para curso técnico
O site não permite cópia.

14/11
Revista News: Seminário do setor de laticínios reunirá principais líderes em
Campinas
Com objetivo de discutir estratégias e tendências do setor lácteo, o Instituto de
Tecnologia de Alimentos (ITAL) realizará o seminário “Inovação em Lácteos:
Oportunidades e Desafios”, em 29 de novembro, em Campinas (SP), reunindo
os principais líderes, pesquisadores e profissionais do mercado. Na
oportunidade, também será lançado o documento Brasil Dairy Trends que
apresentará exemplos de sorvetes, sobremesas congeladas, frozen yogurt,
entre outros produtos da categoria que agregaram inovações e foram lançados
no mercado internacional.
Entre os palestrantes, está o presidente da Associação Brasileira das Indústrias
e do Setor de Sorvetes (ABIS), Eduardo Weisberg, que integrará o painel
“Inovação: Visão das Lideranças” e a mesa redonda com mesmo tema do
evento. De acordo com os organizadores, o sorvete apresenta inúmeras
oportunidades de negócios para pequenos e médios empreendedores. Para
Weisberg, representar o setor é valorizar toda a cadeia e mostrar a importância
que este mercado tem na economia brasileira. “Em 2016, foram consumidos

mais de 1 bilhão de litros de sorvetes no Brasil, e o faturamento da indústria foi
superior a R$ 12 bilhões. Para apostar em uma demanda crescente é preciso
discutir alternativas com o setor de sorvetes e os demais ramos que
influenciam também na produção e comercialização deste produto”, afirma.
Além do executivo da ABIS, estarão presentes os palestrantes: Dra. Ariene Van
Dender, do Centro de Tecnologia de Laticínios (TECNOLAT); Prof. Dr. Rodrigo
Stephani, da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF); Prof. Adriano G.
Cruz, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro
(IFRJ), Nilson Muniz, diretor executivo da Associação Brasileira da Indústria de
Leite Longa Vida (ABLV) e representantes da Itambé.
Para mais informações, acesse o site www.ital.sp.gov.br. As inscrições deverão
ser efetuadas até o dia 22 de novembro.
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G1 – TV Rio Sul: Semana da Consciência Negra tem programação especial
em Resende
Começa na quinta-feira (16) uma série de atividades previstas para a Semana
da Consciência Negra em Resende, no Sul do Rio de Janeiro.
As atividades serão no Espaço Z, no Centro. Segundo a prefeitura, o objetivo é
resgatar a cultura negra e aprofundar um debate sobre a questão racial a partir
da reflexão sobre as desigualdades.
A programação começa com a abertura da exposição Raízes D'África, através
da qual o artista plástico Cláudio de Araújo exalta o negro no samba, na
capoeira e em cultos religiosos. A mostra também traz peças artesanais
produzidas pela artista Ivanir Aparecida Nazaro, a Nena, e fica em cartaz até o
dia 24. Visitas podem ser realizadas de terça a sexta-feira, das 10 às 19h, e
aos sábados, das 14 às 18h.
Na quarta-feira, dia 22, será realizada uma Roda de Conversa onde serão
debatidos os temas "Violência contra as religiões de matriz africana", com a
participação da advogada Márcia Meireles; "Raízes Negras: o que o racismo
esconde", com a professora de sociologia da IFRJ, Flávia Vidal Magalhães; e
"Desigualdades sociais e relações raciais no Brasil, com o também advogado
Sebastião de Oliveira. As apresentações, seguidas de debate, começam às
18h30.
A Tribuna: Dia da Consciência Negra terá programação no Jardim Botânico
O site não permite cópia.
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PCI Concursos: IFRJ abre Processo Seletivo para disciplina de Libras
Está aberto o processo seletivo do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio de Janeiro IFRJ com o objetivo de contratar Professor
Substituto para disciplina de libras com uma vaga. O candidato deve ter
Graduação e Pós Graduação - Lato Sensu ou Stricto Sensu.

As inscrições devem ser feitas até 24 de novembro de 2017, nos dias úteis das
10h às 16h, na secretária de Ensino de Graduação, sala (2º), Campus
Paracambi - IFRJ. Já a taxa de inscrição é de R$50,00, devendo ser paga
através da Guia do Recolhimento da União - GRU, disponível no endereço
eletrônico consulta.tesouro.fazenda.gov.br.
Os candidatos aprovados serão contratados no regime de 40h semanais,
conforme as necessidades e ocorrências das vagas, com remuneração no
valor de R$ 3.121,76 acrescida de R$ 430,32, correspondente à titulação de
Especialização, R$ 1.119,29, correspondente a titulação de Mestrado, R$
2.620,38 correspondente a de Doutorado.
A validade deste processo é de um ano, podendo ser prorrogável, no interesse
da instituição. Já a classificação será realizada por meio de duas etapas,
entrevista e análise de currículo.
Para mais informações confira o edital em nosso site.
Mix Vale: Começa hoje (16/11) em Resende/RJ a Semana da Consciência
Negra
Começa nesta quinta-feira (16/11) a Semana da Consciência Negra em
Resende/RJ, que conta com atividades em comemoração à data.
A programação começa com a exposição Raízes D’África, através da qual o
artista plástico Cláudio de Araújo exalta o negro no samba, na capoeira e em
cultos religiosos, além de também trazer peças artesanais produzidas pela
artista Ivanir Aparecida Nazaro, a Nena, ficando em cartaz até o dia 24. A
exposição estará aberta de terça a sexta-feira, das 10 às 19h, e aos sábados,
das 14 às 18h, no Espaço Z, Centro da cidade.
Já na quarta-feira (22/11), uma Roda da Conversa será realizada, na qual
serão debatidos temas como a temas “Violência contra as religiões de matriz
africana”, com a participação da advogada Márcia Meireles; “Raízes Negras: o
que o racismo esconde”, com a professora de sociologia da IFRJ, Flávia Vidal
Magalhães e “Desigualdades sociais e relações raciais no Brasil, com o
também advogado Sebastião de Oliveira. As apresentações, seguidas de
debate, começam às 18h30.
De acordo com a prefeitura, o objetivo da semana é resgatar a cultura negra e
aprofundar um debate sobre a questão racial a partir da reflexão sobre as
desigualdades.
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G1 – TV Rio Sul: IFRJ Resende oferece cursos gratuitos para técnicos de
segurança do trabalho e em guia de turismo
Estão abertas as inscrições para os cursos de técnico em segurança do
trabalho e técnico em guia de turismo no campi de Resende da IFRJ. Os
cadastros podem ser feitos até o dia 27 de novembro através da internet.

A taxa da inscrição é R$ 50 e deve ser paga até o dia 28 deste mês. Os
interessados participarão de prova objetiva. O exame será composto de
questões de Língua Portuguesa e de Matemática, além de Redação.
As aulas terão início no primeiro semestre de 2018.
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A Voz da Cidade: Prefeitura de Resende promove atividades para celebrar Dia
da Consciência Negra
A prefeitura programou uma série de atividades, entre elas roda de conversa,
exposição e desfile. As atividades, que tiveram início na quinta-feira, dia 16, e
seguem até a próxima sexta-feira, dia 24, no Espaço Z, no Centro, visam
refletir sobre as desigualdades que ainda permeiam a sociedade brasileira
quando o assunto é a questão racial, mostrar a beleza da raça negra, e
resgatar a importância do trabalho manual para a preservação e divulgação da
cultura afro.
A exposição Raízes D’África, através da qual o artista plástico Cláudio de
Araújo exalta o negro no samba, na capoeira e em cultos afroreligiosos abriu as
atividades. A mostra, que fica em cartaz até o dia 24 e pode ser visitada de
terça a sexta-feira, das 10 às 19 horas, também traz peças artesanais
produzidas pela artista Ivanir Aparecida Nazaro, a Nena.
Já na quarta-feira, dia 22, será realizada uma Roda de Conversa onde serão
debatidos os temas “Violência contra as religiões de matriz africana”, com a
participação da advogada e yawo no candomblé (filha de santo já iniciada),
Márcia Meireles; “Raízes Negras: o que o racismo esconde”, com a professora
de sociologia da IFRJ, Flávia Vidal Magalhães; e “Desigualdades sociais e
relações raciais no Brasil, com Sebastião de Oliveira, advogado e militante do
Movimento Negro. As apresentações, seguidas de debate, começam às
18h30min. Logo após, acontece um desfile da beleza negra, com a
participação de cerca de 30 pessoas, entre homens, mulheres e crianças, que
mostrarão em suas performances toda a diversidade da raça negra, com
destaque para a maquiagem e o cabelo dos modelos afrodescendentes.
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Extra: IFRJ recebe inscrições para 700 vagas em cursos técnicos gratuitos
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ)
está com inscrições abertas para 700 vagas em cursos técnicos gratuitos. O
prazo vai até a próxima segunda-feira, dia 27 de novembro. As chances são
para pessoas com ensino médio completo, ou estudantes que estejam no 2º ou
3º ano do ensino médio.
As oportunidades estão distribuídas entre os campi: Arraial do Cabo, Belford
Roxo, Duque de Caxias, Niterói, Paulo de Frontin, Pinheiral, Resende, Rio de
Janeiro, São João de Meriti, São Gonçalo e Volta Redonda.
Há diversas opções de formações, como cursos em Eletrotécnica; Meio
Ambiente; Técnico em Produção de Moda; Petróleo e Gás; Segurança do

Trabalho; Administração; Paisagismo; Guia de Turismo; Química, Metrologia,
Informática para Internet.
As inscrições são realizadas pelo site do Instituto Selecon, e a taxa de
participação custa R$ 50. No ato da inscrição, o candidato deverá escolher
apenas um campus e optar em qual sistema de vaga irá concorrer: Ampla
Concorrência (AC) ou o Sistema de Reserva de Vagas (SRV), para Escolas
Públicas.
As provas objetivas (Português e Matemática) e de Redação devem ser
aplicadas no dia 10 de dezembro. As notas preliminares serão divulgadas no
dia 19 de dezembro.
RC24H: IFRJ inscreve para cursos técnicos de nível médio
Estão abertas até 27 de novembro as inscrições para o processo seletivo dos
cursos técnicos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio
de Janeiro (IFRJ). São oferecidas 700 vagas distribuídas entre os campi:
Arraial do Cabo, Belford Roxo, Duque de Caxias, Niterói, Paulo de Frontin,
Pinheiral, Resende, Rio de Janeiro, São João de Meriti, São Gonçalo e Volta
Redonda.
Entre os cursos oferecidos estão: Eletrotécnica; Meio Ambiente; Técnico em
Produção de Moda; Petróleo e Gás; Segurança do Trabalho; Administração;
Paisagismo; Guia de Turismo; Química, Metrologia, Informática para Internet.
Podem se inscrever alunos que tenham o Ensino Médio completo, ou que
estejam cursando o 2º ou 3º ano. A classificação dos candidatos será feita por
meio de dois sistemas de vagas: o de Ampla Concorrência (AC) e o Sistema de
Reserva de Vagas (SRV), para Escolas Públicas.
As inscrições podem ser feitas no site do organizador. A taxa é de R$ 50,00. No
ato da inscrição, o candidato deverá escolher apenas um campus e optar em
qual sistema de vaga irá concorrer. As provas objetivas (Português e
Matemática) e de Redação estão previstas para o dia 10 de dezembro. As
notas preliminares serão divulgadas no dia 19 de dezembro.
Outras informações podem ser obtidas via internet ou por telefone: (21) 31295335 / 2532-9638.
Diário do Vale: IFRJ promove programação ao Dia da Consciência Negra
Pinheiral – O campus Pinheiral do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ)
realiza a partir desta terça-feira (21), uma programação especial em
homenagem ao Dia da Consciência Negra, comemorado nesta segunda-feira,
dia 20. As atividades serão realizadas no auditório da unidade e se estendem
até sexta-feira (24). Tanto a ideia do evento quanto a organização das
atividades partiu do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (Neabi).
De acordo com a coordenação do Neabi, o evento contará com diversas
palestras para poder causar a reflexão na sociedade sobre questões éticas.

Segundo Sônia Alcântara, uma das organizadas e participante do Neabi, o
evento surgiu da necessidade de levar essas questões à sociedade.
– Nós aproveitamos a data oficial para poder descontruir o preconceito e
minimizar o racismo, coisas que estão enraizadas na nossa sociedade –
apontou Sônia.
A participante do Neabi afirmou, ainda, que tem ótimas expectativas para o
evento.
– Esperamos uma boa aceitação do público que irá assistir e que possamos
contribuir para essa reflexão que defendemos – concluiu.
Programação:
21/11 – 9h – Abertura do evento e palestra interativa sobre o jogo de privilégios.
Ministrada pela professora Maria Aparecida Albano.
21/11 – 19h – “Escola sem Partido: recorte racial”, com a professora Clarice de
Freitas Silva Avila.
22/11 – 9h – Mesa “Escola sem Partido: recorte racial”, com a professora
Clarice de Freitas Silva Avila e “O Menino que roubava livros”, com MC Thiago
Elniño.
23/11 – 9h – “A mulher negra na teledramaturgia brasileira”, ministrada pela
jornalista Natalia Godofredo.
24/11 – 9h – “Promoção de igualdade racial e seus desafios na
contemporaneidade”, ministrado pelo professor José Geraldo da Rocha.
Pleno News: IFRJ abre 700 vagas para cursos técnicos gratuitos
O Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) está com inscrições abertas para
cursos técnicos gratuitos. Ao todo, são 700 vagas destinadas a pessoas do 2º e
3º ano ou que já tenha concluído o ensino médio. As inscrições vão até a
próxima segunda-feira, dia 27 de novembro.
Dentre os cursos oferecidos estão Eletrotécnica, Meio Ambiente, Técnico em
Produção de Moda, Petróleo e Gás, Segurança do Trabalho, Administração,
Paisagismo, Guia de Turismo, Química, Metrologia, Informática para Internet.
Há oportunidades para as unidades de Arraial do Cabo, Belford Roxo, Duque
de Caxias, Niterói, Paulo de Frontin, Pinheiral, Resende, Rio de Janeiro, São
João de Meriti, São Gonçalo e Volta Redonda.
O processo seletivo é composto por provas objetivas de português e
matemática e uma redação, que devem ser aplicados no dia 10 de dezembro.
A nota preliminar será divulgada no dia 19 de dezembro.
Para se inscrever é preciso se cadastrar no site da Selecon e pagar a taxa de
R$ 50. No momento da inscrição, o candidato precisa selecionar apenas uma
unidade de ensino e declarar em qual modalidade quer concorrer, se na Ampla

Concorrência (AC) ou no Sistema de Reserva de Vagas (SRV), para Escolas
Públicas.
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Vermelho: Pesquisa indica que poucos estudantes poderiam pagar a
universidade
Um estudo da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de
Ensino Superior desmonta a tese de que aluno da universidade pública é filho
da elite e poderia pagar pelos estudos. Com base em dados de 2014, ele indica
que aproximadamente 65% dos estudantes de graduação das Ifes vêm de
famílias cuja renda familiar per capita está abaixo de 1,5 salário mínimo. Ou
seja, de baixa renda, segundo critério do Programa Nacional de Assistência
Estudantil. O levantamento alcançou cerca de 130 mil pessoas, o equivalente a
10% do total das matrículas em 62 universidades federais.
Os dados da pesquisa desmontam o argumento do Banco Mundial para acabar
com o ensino público no país. A sugestão do relatório era de que os estudantes
de renda média e alta realizassem o pagamento do curso após formados, como
um Fies. Além da informação de que a maior parcela dos estudantes faz parte
da elite estudantil ser inverídica, haveria também a completa entrega do
sistema de educação do ensino superior ao mercado, financeirizando e
entregando
a
educação
aos
bancos.
A pesquisa foi utilizada pela campanha Conhecimento Sem Cortes em um
vídeo que circula nas redes. “Estão dizendo por aí que as instituições de ensino
superior deveriam deixar de ser gratuitas. Isso porque, supostamente, a
maioria dos seus alunos poderia pagar mensalidades. Isso não é verdade!”,
afirma Tatiana
Roque, presidente
da Adufrj, logo
no
início.
O novo perfil socioeconômico dos estudantes das federais aponta que mais da
metade desses jovens está na faixa de renda bruta familiar de até três salários
mínimos, o equivalente a R$ 2.800. Imediatamente acima, cerca de 20%
contam com até cinco salários (R$ 4.700) e outros aproximadamente 20% com
10 salários (entre R$ 4.700 é R$ 9.400). Enquanto apenas 10% dos alunos
chegariam à economia doméstica acima de 10 salários.
“Essa pequena faixa azul no topo do gráfico são famílias cuja renda é superior
a R$ 9.400. São famílias que recebem mais que dez salários mínimos. Esses
são os únicos estudantes cujas famílias poderiam pagar um ensino superior de
qualidade”, destaca o professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ)
Cleber Haubrics. “Cobrar só dos estudantes que podem pagar seria irrelevante
diante
dos
custos
das
universidades”,
alerta.
A reportagem foi conferir o significado destes indicadores. Foram ouvidos
alunos de graduação sobre a possibilidade de cobrança de uma mensalidade
no valor de custo médio mensal no mercado: R$ 2 mil. Thalis Azevedo é um
caso exemplar, com origem humilde no interior do Nordeste do país, o jovem
declara que a cobrança na UFRJ teria acabado com as chances de ter um
médico na família. “Só me manter aqui já é complicado. Outro amigo do

Maranhão não conseguiu e voltou”. Já Thuane Nascimento, do Direito,
expressa a juventude da Baixada que compõe a primeira geração familiar na
universidade pública. “Minha irmã tem idade para estar na faculdade, mas não
conseguiu entrar ”.
FAPEG: Concurso premia ideias inovadoras em Educação e Trabalho
As inscrições para o concurso Ideias Inovadoras em Educação e Trabalho
estão abertas. A iniciativa é voltada aos estudantes do ensino técnico de nível
médio e professores atuantes nas instituições, que promovem o ensino
profissional e tecnológico (em qualquer nível), dos países membros da
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). O concurso tem como
principal objetivo incentivar a geração de ideias, bem como a inovação na
educação profissional.
Os interessados podem se candidatar até 22 de dezembro. Após a escolha de
um dos temas propostos, os alunos inscritos devem desenvolver um produto
inédito no formato de protótipo, software, jogos e outros similares, que atendam
aos critérios de classificação e pontuação descritos no edital. Já os professores
devem apresentar um artigo. O resultado provisório será divulgado no dia 19 de
fevereiro de 2018.
Serão premiados seis trabalhos. Dentre eles, três artigos e três produtos, um
por tema – com placas honoríficas e diplomas de reconhecimento. Os autores
das produções vencedoras participarão da cerimônia de premiação prevista
para final de março de 2018, em Salvador, na Bahia.
Após o recebimento do prêmio, o grupo será deslocado para a cidade do Rio
de Janeiro, onde, por cinco dias, participará de atividades educacionais e
culturais, que incluem a divulgação dos seus trabalhos nas quatro unidades da
RFEPCT existentes no estado, que são: IFRJ, IFF (Cabo Frio), CEFET-RJ e
Colégio Pedro II.
O concurso é organizado pela Secretaria de Educação Profissional e
Tecnológica do Ministério da Educação (MEC/Setec), com apoio do Conselho
Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica
e Tecnológica (Conif) e da CPLP. A competição está prevista na Carta de
Recomendações resultante da reunião realizada em agosto de 2017, em
Brasília. O documento destaca uma série de ações para promover o ensino
profissionalizante, assim como uma agenda para o fortalecer a cooperação
técnica.
Confira mais informações no edital
Fonte: Instituto Federal Goiano/ Assessoria de Comunicação do Conif, com
informações do MEC (adaptada).
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O São Gonçalo: Faetec e IFRJ oferecem mais de 7 mil vagas para cursos
profissionalizantes
Os interessados nas vagas para a Fundação de Apoio a Escola Técnica
(Faetec) têm até o dia 30 de novembro, a próxima quinta-feira, para se

inscrever nos cursos no site do Instituto Selecon (www.selecon.org.br). Há
vagas para unidades de todo o estado, incluindo Niterói e São Gonçalo.
As oportunidades para 2018 são para todos os níveis de escolaridade. Entre
essas 6.917 vagas, 5.485 são para o Ensino Técnico de Nível Médio, sendo
2.165 na modalidade Integrada e 3.320 na Subsequente e Concomitância.
Existe ainda 120 para para Técnico em Enfermagem do Trabalho, 650 vagas
para o ensino superior e 32 em Teatro. 450 vagas também estão reservadas
para a Educação Infantil e Ensino Fundamental, além de 180 para o Ensino
Médio (Formação Geral e Normal).
Entre os cursos com vagas estão Administração, Cozinha, Eletrônica,
Eletromecânica, Enfermagem, Informática, Edificações, Gerência em Saúde
Logística, Meio Ambiente, Química, Segurança do Trabalho e Teatro. Há
também oportunidades para especialização em Enfermagem do Trabalho. Para
o nível superior, as vagas são para os cursos de Tecnologia em Processos
Gerenciais, Tecnologia em Informações e Comunicação, Tecnologia em
Análises de Sistemas, Informatizados, Tecnologia em Gestão Ambiental,
Tecnologia em Logística e Licenciatura em Pedagogia.
A inscrição é gratuita para as vagas de Educação Infantil, Ensino Fundamental
e Médio. O sorteio será feito no dia 09 de dezembro e o resultado divulgado no
dia 27 de dezembro.
Já para o Ensino Técnico e vestibular a taxa é de R$ 52,50, podendo ser paga
até o dia 1° de dezembro, próxima sexta-feira. As provas serão realizadas no
dia 17, com exceção do curso de Teatro.
IFRJ tem 700 vagas para cursos de nível técnico em todo o estado
Estão abertas as inscrições para cursos de nível técnico do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ). São 700 vagas
distribuídas em várias cidades e a inscrição deve ser realizada até a próxima
segunda-feira (27) no site do Instituto Selecon, organizador do processo
seletivo. As provas estão previstas para o dia 10 de dezembro.
As vagas são para estudantes que já tenham completado o Ensino Médio, ou
que estejam cursando o 2° ou 3° ano. A classificação será realizada através de
dois sistemas: o de Ampla Concorrência (AC) e o Sistema de Reserva de
Vagas (SRV) para escolas públicas.
Entre os cursos que serão oferecidos estão: Eletrotécnica, Meio Ambiente,
Técnico em Produção de Moda, Petróleo e Gás, Segurança do Trabalho,
Administração, Paisagismo, Turismo, Química e Informática para Internet.
Há vagas para os campi de Arraial do Cabo, Niterói, Paulo de Frontin,
Resende, Rio de Janeiro, São João de Meriti e São Gonçalo.
O valor da taxa de inscrição é de R$ 50. No ato, o candidato deve escolher um
campus e o sistema de vagas em que irá concorrer. O resultado será divulgado
no dia 19 de dezembro. Para maiores informações, os telefones de contato
são: (21) 3129-5335 e (21) 2532-9638.
PCI Concursos: IFRJ anuncia Processo Seletivo para o Campus Realengo

Novo Processo Seletivo é realizado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia do Rio de Janeiro - IFRJ, cujo objetivo é contratar um Professor
Substituto para o Campus Realengo.
O Docente irá ministrar aulas nas disciplinas de Economia e Administração
Farmacêutica; Assistência Farmacêutica, Farmácia Hospitalar e Estágio
Curricular em Farmácia IV; Prevenção e Controle de Doenças Prevalentes, em
jornada de 20h semanais com remuneração que pode variar de R$ 2.236,30 a
R$ 3.377,45.
As inscrições devem ser realizadas no gabinete da Direção Geral, sala 103
(Bloco A), Rua Carlos Wenceslau, nº 343, Realengo, no horário das 10h às
15h, entre os dias 27 de novembro a 8 de dezembro de 2017. A taxa é de R$
50,00.
Os candidatos serão submetidos a entrevista e análise de currículo, as fases
estão previstas para ocorrer entre os dias 11 e 14 de dezembro de 2017. Mais
informações podem ser obtidas no edital completo que está disponível em
nosso site.

Estadão: Moda na versão ecológica está em alta
O site não permite cópia.
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PCI Concursos: IFRJ contrata profissionais por meio de processo seletivo
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ)
divulga as inscrições para o Processo seletivo com o objetivo de contratar um
professor substituto.
Para participar o candidato deve atender os requisitos: Ter Graduação em
Química (licenciatura ou bacharelado com formação pedagógica em Química)
e obrigatoriamente, Pós-Graduação lato sensu (Especialização) ou stricto
sensu (Mestrado ou Doutorado) nas seguintes áreas da CAPES: Educação ou
Ensino (Ciências ou Química).
As inscrições iniciam hoje, 29 de novembro de 2017 e seguem até dia 8 de
dezembro de 2017, na Coordenação de Turno (COTUR) do Campus Duque de
Caxias, situado na Avenida República do Paraguai, Vila Sarapui, no horário
compreendido das 10h às 18h.
O aprovado ministrará as disciplinas de Química Geral, Estágio Curricular
Supervisionado, Metodologia do Ensino de Química, Pesquisa em Ensino de
Química, Química em Sala de Aula, e Trabalho de Conclusão de Curso em
jornada de 40h semanais e fará jus a remuneração que varia de R$ 3.121,76 a
R$ 5.742,14.
Este Processo Seletivo que é válido por um ano podendo ser prorrogável, tem
taxa de inscrição no valor de R$ 50,00. É necessário acessar o endereço
eletrônico consulta.tesouro.fazenda.gov.br, para gerar o boleto.

A classificação ocorrerá por meio de análise de currículo e entrevista, sendo
que a primeira está prevista para acontecer nos dias 11 e 12 de dezembro de
2017, conforme especifica o edital de abertura disponível em nosso site.

