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03/12

Lance!: Professor transforma o Botafogo em tema de prova de matemática

https://www.lance.com.br/botafogo/professor-transforma-tema-prova-
matematica.html

05/12

Folha Dirigida: IFRJ publica edital de concurso com salário até R$ 5,7 mil

https://folhadirigida.com.br/noticias/concurso/ifrj/ifrj-publica-edital-de-concurso-
com-salario-ate-r57-mil

Edital Concursos Brasil: IFRJ abre processo seletivo

https://editalconcursosbrasil.com.br/concursos-abertos/rj/2018/12/concurso-ifrj-
2018-2019/

Concurso  News:  IFRJ  abre  inscrições  de  seletivo  com  65  vagas  para  Professor
Substituto 

https://www.concursonews.com/2018/12/ifrj-abre-inscricoes-de-seletivo-com-65-
vagas-para-professor-substituto.html 

PCI Concursos: IFRJ anuncia Processo Seletivo de Professor Substituto com mais de 120
vagas

https://www.pciconcursos.com.br/noticias/ifrj-anuncia-processo-seletivo-de-
professor-substituto-com-mais-de-120-vagas

Ache Concursos: IFRJ lança edital 96/2018 para Professor Substituto

https://www.acheconcursos.com.br/concursos-rio-de-janeiro/ifrj-lanca-edital-96-
2018-para-professor-substituto

06/12

Notícias e Concursos: Processo seletivo de Instituto Federal IFRJ 96/2018: Professor
Substituto

https://noticiasconcursos.com.br/concursos-por-orgao/instituto-federal/processo-
seletivo-de-instituto-federal-ifrj-96-2018-professor-substituto/
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A  Voz  da  Cidade:  São  Miguel  anuncia  estudo  de  novo  sistema  de  transporte  em
Resende

https://avozdacidade.com/wp/sao-miguel-anuncia-estudo-de-novo-sistema-de-
transporte-em-resende/

07/12

Educa Mais Brasil: IFRJ: prorrogadas as inscrições para curso técnico EJA 2019

https://www.educamaisbrasil.com.br/educacao/noticias/ifrj-prorrogadas-as-
inscricoes-para-curso-tecnico-eja-2019

09/12

Metrópoles: IFRJ seleciona 65 professores com salários de até R$ 5 mil

https://www.metropoles.com/concursos-e-empregos/ifrj-seleciona-65-professores-
com-salarios-de-ate-r-5-mil

A Voz da Cidade:  Atividades marcam o Dia Internacional  de Direitos Humanos em
Resende nesta segunda-feira 

https://avozdacidade.com/wp/atividades-marcam-o-dia-internacional-de-direitos-
humanos-em-resende-nesta-segunda-feira/

O São Gonçalo: Concursos públicos têm 344 oportunidades no Estado do Rio

https://www.osaogoncalo.com.br/servicos/55958/concursos-publicos-tem-344-
oportunidades-no-estado-do-rio
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Hotelier News: Plataforma de ensino online do MTur soma mais de 34 mil alunos

https://hoteliernews.com.br/noticias/plataforma-de-ensino-online-do-mtur-soma-
mais-de-34-mil-alunos-81861

12/12

Nova Escola:  No RJ, Instituto Federal de Educação abre 122 vagas para professores
substitutos

https://novaescola.org.br/conteudo/14505/vagas-e-oportunidades-ifrj-abre-122-
vagas-para-professores-substitutos

Notícias  e  Concursos:  Concursos  Públicos:  14  editais  encerram inscrições  com 614
vagas nesta sexta-feira! Até R$ 9.600,92

https://noticiasconcursos.com.br/noticias-concursos/concursos-publicos-14-editais-
encerram-inscricoes-com-614-vagas-nesta-sexta-feira-ate-r-9-60092/

15/12

Huff Post:  Reserva Ecológica de Guapiaçu: Como casal  de estrangeiros transformou
fazenda no Rio
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https://www.huffpostbrasil.com/2018/12/15/reserva-ecologica-de-guapiacu-como-
casal-de-estrangeiros-transformou-fazenda-no-rio_a_23614248/

17/12

O São Gonçalo: Ativistas criam página na internet para fiscalizar e divulgar políticas
públicas do município

https://www.osaogoncalo.com.br/geral/56150/ativistas-criam-pagina-na-internet-
para-fiscalizar-e-divulgar-politicas-publicas-do-municipio

18/12

O São Gonçalo: IFRJ entrega última etapa de obras de campus em Niterói

https://www.osaogoncalo.com.br/geral/56171/ifrj-entrega-ultima-etapa-de-obras-de-
campus-em-niteroi

______________________________________________

03/12

Lance!: Professor transforma o Botafogo em tema de prova de matemática

Imagine você: o aluno chega para fazer a prova de matemática e, em vez de somente
números, observa o Botafogo, seus símbolos e sua história como pano de fundo das
questões. Aconteceu no último sábado, no campus Paracambi do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ).  Na pequena cidade (50 mil
habitantes) de Paracambi, na Região do Vale do Café, o professor Wesley Machado
promoveu o clube de coração na atividade temática destinada à segunda série do
Ensino Médio.

- A ideia era fazer uma prova temática porque eles (alunos) sentem muito a pressão
das provas. A temática deixa as coisas mais leves, fluindo melhor. E não tinha opção
melhor do que homenagear  o Glorioso.  A reação dos alunos foi  melhor do que eu
esperava.  Os  botafoguenses  se  amarraram,  os  que  torcem  para  outros  times
comentaram  em  tom  de  brincadeira,  mas  ficaram  descontraídos.  O  feedback  foi
positivo - comemorou o professor ao LANCE!.

Na  prova,  era  preciso  formar  diferentes  anagramas  com  a  palavra  "Botafogo";
determinar  a  quantidade  de  formas  de  a  Estrela  Solitária  ser  desenhada;  são
lembrados os títulos de Nilton Santos pelo clube, o número de jogadores convocados
para a Seleção Brasileira... e até a goleada sobre o Flamengo por 6 a 0, em 1972, foi
exaltada. Tudo que divertiu a turma, mas com conteúdos importantes para a formação
e para o vestibular.

-  A  análise  combinatória  é  o  estudo  das  possibilidades  de  formação  de  conjuntos
finitos.  Técnicas  para  contar  o  número  de  elementos  sem  ser  um  por  um.  Nesse
assunto, a matemática permite qualquer contextualização. A matéria do jornal sobre a
goleada não diz a ordem dos gols, então a gente pergunta quantas ordens possíveis -
explicou.
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Wesley  também deixou registrada na  prova uma foto  com Jefferson,  ídolo  recém-
aposentado dos  gramados,  tirada em 2010.  E não chega a ser  uma "loucura" pelo
clube que torce, mas o professor pretende repetir a dose assim que possível.

- Fiz essa vez para ver o resultado, e realmente foi muito bom. Sempre que o conteúdo
permitir eu vou fazer a prova temática. Pode ser sobre futebol, redes sociais. séries,
cultura pop. Qualquer assunto relacionado à realidade dos alunos - completou.

Os estudantes que se preparem.

05/12

Folha Dirigida: IFRJ publica edital de concurso com salário até R$ 5,7 mil

O site não permite cópia. 

Edital Concursos Brasil: IFRJ abre processo seletivo

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) anunciou
a abertura de um novo processo seletivo. A seleção é regulada pelo edital nº 96/2018
e tem como finalidade promover a admissão de 65 profissionais no cargo de Professor
Substituto.

As  vagas  são para  disciplinas  de diversas áreas,  para lotação nos  campi  de Rio de
Janeiro, Duque de Caxias, Nilópolis, Volta Redonda, Engº Paulo de Frontin, Pinheiral,
Resende, Realengo Niterói e São Gonçalo.

Os profissionais  contratados  serão remunerados com salários  de R$ 2.236,31 a  R$
5.786,68, de acordo com sua titulação e com a carga horária assumida, que varia de 20
a 40 horas por semana.

As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 14 de dezembro de 2018, no campus
ofertante da vaga (endereços no edital). Será cobrada taxa de inscrição no valor de R$
80,00.

A seleção dos candidatos será feita por meio de duas etapas: análise curricular e por
entrevista. A entrevista será realizada nos dias 26, 27 e/ou 28 de dezembro de 2018. O
Currículo Lattes, acompanhado da cópia dos documentos comprobatórios entregues
no ato da inscrição.

O prazo de validade do processo seletivo será de um ano, podendo ser prorrogado, por
igual período, a contar da publicação do resultado no DOU.

O edital completo com mais informações sobre o Processo Seletivo IFRJ – 2018/2019
está disponível no seguinte link: Edital nº 96/2018.

Concurso  News:  IFRJ  abre  inscrições  de  seletivo  com  65  vagas  para  Professor
Substituto 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) abriu
nesta quarta-feira, 05, as inscrições de processo seletivo para provimento de 65 vagas
no  cargo  de  Professor  Substituto.  O  vencimento  básico  é  de  até  R$  3.126,31.  As
oportunidades  são  em  diversas  áreas  de  formação  e  nas  regiões  da  Baixada
Fluminense, Sul-Fluminense e Metropolitana.



 O quadro com distribuição das vagas  por área pode ser consultado na íntegra do
edital.  Inscrições  devem ser  efetivadas  até  14  de  dezembro de  2018,  em um dos
câmpus  e  nos  horários   indicados  no  regulamento.  A  taxa  de  participação  ficou
definida no valor de R$ 80,00. A homologação final das inscrições será divulgada será
divulgado  no  dia  18  de  dezembro  de  2018,  na  página  do  IFRJ,
http://portal.ifrj.edu.br/concurso-docente/docentes-substitutos.  Os  candidatos  serão
classificados através de Análise de Currículo e Entrevista. 

O Currículo Lattes e os documentos comprobatórios deverão ser entregues no ato da
inscrição.  O  resultado  definitivo  da  Análise  de  Currículo  e  a  Convocação  para  as
Entrevistas será divulgado no dia 21 de dezembro de 2018. A entrevista será realizada
nos dias 26, 27 e/ou 28/12/2018, de acordo com as datas e horários estabelecidos na
Convocação  para  as  Entrevistas,  com  duração  de  até  20  (vinte)  minutos,  e  será
avaliada de acordo com os critérios estabelecidos no Anexo V do Edital. O resultado
final será divulgado no dia 08 de janeiro de 2019, após as 17h, na página do IFRJ http://
portal.ifrj.edu.br/concurso-docente/docentes-substitutos. 

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 no
DOU.  edital  processo  seletivo  Fonte:  https://www.concursonews.com/2018/12/ifrj-
abre-inscricoes-de-seletivo-com-65-vagas-para-professor-substituto.html 

PCI Concursos: IFRJ anuncia Processo Seletivo de Professor Substituto com mais de 120
vagas

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) torna
pública a abertura das inscrições para o Processo Seletivo destinado a contratação de
Professores Substitutos para atuação nos campi do Instituto localizados nas Regiões
Sul  Fluminense (Resende,  volta Redonda,  Pinheiral  e Engenheiro Paulo de Frontin),
Baixada Fluminense (Paracambi, Belford Roxo, Nilópolis, Mesquita, São João de Meriti
e Duque de Caxias) e Metropolitana (Realengo, Rio de Janeiro/Maracanã, Niterói e São
Gonçalo).

A  carga  horária  é  de  20  ou  40h  semanais  o  qual  será  definido  no  momento  da
contratação, com renumeração de R$ 2.236,31 ou R$ 3.126,31 podendo chegar a R$
5.786,68 conforme a titulação.

Ao todo são 122 vagas, sendo assim, as áreas disponíveis são: Biologia, Bioquímica,
Microbiologia,  Processos Bioquímicos (1);  Ciência de Polímeros -  Processamento de
Polímeros, Ciência e Análise de Materiais Polimétricos, Identificação e Caracterização
de  Polímeros,  Transferência  de  Calor  e  Reologia,  Normalização,  Matrizes,
Beneficiamento e Acabamento de Polímeros, Reciclagem e Degradação de Polímeros.
(1);  Educação Física (1);  Física/ Eletrotécnica (1);  Informática (1);  Língua Portuguesa
Libras (1); Matemática, Estatística, Cálculo, Cálculo Vetorial e Geometria Analítica (1);
Química Geral e Inorgânica, Química Analítica, Físico-Química (1);  Química Orgânica
(1);  Sociologia,  Sociologia  do  trabalho  (1);  Artes  (1);  Biologia  (1);  Criação  de
Personagens,  Criação  de  Personagens  3D,  Edição  Digital  de  Imagens  Animação  de
Personagens  3D,  Modelagem  de  Cenários  3D,  Animação  2D.  (1);  Disciplinas
Pedagógicas  para  Licenciatura  (1);  Educação  Física  (1);  Empreendedorismo,
Metodologia Científica, Cultura, Indústria e Mercado de Jogos, Gestão de Projetos I -
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Escopo, Gestão de Projetos III - Custos, TCP III, TCP IV, Gestão de Projetos II -Tempo
(1); Filosofia (2); Física (3); Geografia/ Geomorfologia (1); História (1); Informática (1);
Língua Portuguesa/ Espanhol (1); Língua Portuguesa/ Inglês (1); Matemática, Cálculo,
Cálculo  Vetorial  e  Geometria  Analítica  (2);  Metrologia  (1);  Química  Geral,  Química
Inorgânica,  Físico-química,  Química  Orgânica  (1);  Recursos  Hídricos  /  Análise  e
Controle  de  Poluição/  Recuperação  de  Áreas  Degradadas/  Biorremediação  (1);
Segurança do Trabalho/  Gestão de Riscos/  Higiene do Trabalho/  Gestão Integrada:
Qualidade,  Meio Ambiente/ Segurança na Construção/ Qualidade,  Segurança,  Meio
Ambiente e Saúde/ Desenho Técnico/ Ergonomia/ Processos Industriais  (1);  Artes -
Artes Cênicas (1); Bases Morfofuncionais e dos Sistemas (1); Bases Morfofuncionais;
Movimento  Humano;  Recursos  Fisioterapêuticos;  Estágio  supervisionado  em
Fisioterapia,  Fisioterapia  nas  disfunções  neuro-músculo-esqueléticas  (1);  Biologia
Básica,  Botânica,  Histologia,  Embriologia,  Ecologia,  Zoologia,  Genética,  Evolução (1);
Bioquímica e Técnicas de Análises Bioquímicas. (1); Conversão de Unidades e Balanço
de Massa e Energia, Operações Unitárias e Fenômenos de Transporte, Introdução à
Programação, Processos Industriais (1); Cultura de Células Animais e Biologia Celular
(1);  Educação  Física  (1);  Espanhol  (1);  Estágio  supervisionado  em  fisioterapia;
Fisioterapia  Hospitalar  (1);  Estágio  Supervisionado  em  Terapia  Ocupacional;  Idoso,
família e Sociedade; Saúde do Idoso (1); Estatística (Estatística Básica, Tratamento de
Dados,  Controle  Estatístico  de  Processos)  (1);  Farmácia  (Farmacotécnica,  Controle
Físico-químico Farmacêutico, Farmacognosia, Tecnologia Farmacêutica). (1); Farmácia
(Tecnologia  de  Cosméticos,  Farmácia  Hospitalar,  Homeopatia,  Biossegurança,
Fundamentos  de  Farmácia).  (1);  Filosofia  (Filosofia  e  Ética)  (1);  Física  Geral  e
Experimental.  (1);  Fundamentos  da  Administração/  Noções
Contabilidade/Fundamentos  da  Economia/  Empreendedorismo/  relações
interpessoais/  Gestão  de  pessoas/  Marketing,  Vendas  e  Serviços/  Técnicas  de
Produção/  Logística  e  Gestão  Pública  (1);  Fundamentos  de  Terapia  Ocupacional;
Seminário  Pesquisa  em  Terapia  Ocupacional  (1);  Geografia/  Sustentabilidade  e
Território  -  Economia  Solidária  (1);  História  (1);  História  da  Terapia  Ocupacional;
Humanização  em  Saúde;  Políticas  de  Saúde  (1);  Informática  (Informática  Básica,
Arquitetura  de  Computadores,  Manutenção  de  Hardware,
Programação/Desenvolvimento  de  Sistemas  e  Sistemas  Operacionais,  Redes  de
Computadores, Segurança da Informação, Administração de Sistemas e Servidores, e
Gerência  de  Redes)  (1);  Informática  para  Jogos  Digitais  (1);  Língua  Portuguesa  e
Literatura Brasileira (1); Matemática, Cálculo e Geometria Analítica (1); Meio Ambiente
(Risco Toxicológico, Toxicologia aplicada, Química Analítica Ambiental e Tratamento de
Águas  e  Efluentes)  (1);  Práticas  Assistivas;  Fisioterapia  Dermatofuncional;  Estágio
Supervisionado  em  Fisioterapia  (1);  Processos  Industriais,  Petróleo,  Gás  Natural  e
Biocombustíveis,  Mercado da Indústria Química,  Ciências dos Materiais  e Corrosão,
Conversão de Unidades e Balanço de Massa e Energia (1);  Química Geral,  Química
Analítica e Química Inorgânica. (1); Segurança do Trabalho/ Gestão de Riscos/ Higiene
do  Trabalho/  Gestão  Integrada:  Qualidade,  Meio  Ambiente,  Saúde  e  Segurança/
Prevenção  de  Incêndio/  Segurança  na  Construção/  Qualidade,  Segurança,  Meio
Ambiente e Saúde/ Desenho Técnico/ Ergonomia/ Processos Industriais(1); Sociologia
(Sociologia e Sociologia do Trabalho) (1); Terapia Ocupacional em Saúde da Mulher;
Terapia Ocupacional Hospitalar; Estágio Supervisionado em Terapia Ocupacional (1) e
Virologia Animal e Vegetal, Biossegurança e Biologia Celular (1).



Os requisitos  mínimos exigidos para contratação do candidato  é ter  Graduação ou
Licenciatura de acordo com a área escolhida.

O período das inscrições é de hoje 05 a 14 de dezembro de 2018, nos campi com vagas
disponíveis, que estão localizados no Edital disponível em nosso site, onde pode ser
consultados os endereços e horários de atendimento.

A taxa de inscrição da seleção é de R$ 80,00 e deverá ser paga em qualquer agência do
Banco do Brasil, através da Guia do Recolhimento da União (GRU).

Este Processo Seletivo constará de Análise de Curriculo e Entrevista, sendo ambos de
caráter eliminatório e classificatório, nas datas previstas no Edital.

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 no DOU.

Ache Concursos: IFRJ lança edital 96/2018 para Professor Substituto

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) publicou
o edital de número 96/2018 para realização de processo seletivo simplificado que visa
preencher,  em caráter temporário,  65 vagas  no cargo de professor substituto para
lotação nos campi de Resende, Volta Redonda, Pinheiral Engenheiro Paulo de Frontin,
Paracambi, Belford Roxo, Nilópolis, Mesquita, São João de Meriti, Duque de Caxias,
Realengo, Rio de Janeiro, Maracanã Niterói e São Gonçalo.

As funções exigem graduação na área de atuação, mais mestrado ou doutorado para
algumas disciplinas. O salário vai de R$ 2.236,31 a R$ 5.786,68.

Os  docentes  atuarão  nas  áreas  de  Biologia,  Bioquímica,  Microbiologia,  Processos
Bioquímicos, Ciência de Polímeros, Educação Física, Física/Eletrotécnica, Informática,
Língua  Portuguesa  Libras,  Matemática,  Estatística,  Cálculo,  Cálculo  Vetorial  e
Geometria  Analítica,  Química  Geral  e  Inorgânica,  Química  Analítica,  Físico-Química,
Química  Orgânica,  Sociologia,  Sociologia  do  trabalho,  Artes,  Biologia,  Criação  de
Personagens, Disciplinas Pedagógicas para Licenciatura, Empreendedorismo, Filosofia,
Física,  Geografia/Geomorfologia,  História,  Informática,  Língua  Portuguesa/Espanhol,
Língua Portuguesa/Inglês, Metrologia, Artes Cênicas, entre outras disciplinas.

Inscrição

As  inscrições  devem  ser  realizadas  dos  dias  05  a  14  de  dezembro  de  2018,
exclusivamente no campus descrito no Anexo I do edital. O valor da taxa de inscrição é
de R$ 80,00.

Provas

A seleção será feita por meio de entrevista e análise de currículo. O resultado final será
divulgado  no  dia  08  de  janeiro  de  2019,  após  as  17h,  na  página  do  IFRJ  -
http://portal.ifrj.edu.br/concurso-docente/docentes-substitutos

O período 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.
Veja o edital completo publicado no Diário Oficial da União:



Anexo: Edital Processo Seletivo IFRJ 96/2018
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Notícias e Concursos: Processo seletivo de Instituto Federal IFRJ 96/2018: Professor
Substituto

Edital  publicado!  O  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  do Rio  de
Janeiro (IFRJ) abriu um novo edital (nº 96/2018) de concurso público (Concurso IFRJ
2018) que tem por objetivo preencher 65 vagas por tempo determinado em cargos de
Professor Substituto para atuação nos campi de Pinheiral Engenheiro Paulo de Frontin,
Paracambi,  Belford Roxo, Maracanã,  Niterói,  São Gonçalo, Resende, Volta Redonda,
Nilópolis, Mesquita, São João de Meriti, Duque de Caxias, Realengo e Rio de Janeiro

As oportunidades são nas áreas de Educação Física, Física/Eletrotécnica, Informática,
Língua  Portuguesa  Libras,  Matemática,  História,  Informática,  Língua
Portuguesa/Espanhol,  Língua Portuguesa/Inglês,  Metrologia, Artes Cênicas, Filosofia,
Física,  Geografia/Geomorfologia,  Biologia,  Bioquímica,  Microbiologia,  Processos
Bioquímicos, Ciência de Polímeros, Estatística, Cálculo, Cálculo Vetorial e Geometria
Analítica, Química Geral e Inorgânica, Sociologia do trabalho, Artes, Biologia, Criação
de  Personagens,  Disciplinas  Pedagógicas  para  Licenciatura,  Empreendedorismo,
Química Analítica, Físico-Química, Química Orgânica e Sociologia, além de outros.

As funções exigem graduação de área de atuação, mais mestrado ou doutorado para
algumas  disciplinas.  As  remunerações  oferecidas  variam  entre  R$  2.236,31  e  R$
5.786,68.

Inscrição Instituto Federal IFRJ 96/2018: Professor Substituto

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período
de 05 a 14 de dezembro de 2018, no campus descrito no Anexo I do edital. A taxa de
inscrição está fixada em R$ 80,00.

Provas Instituto Federal IFRJ 96/2018: Professor Substituto

O Instituto Federal IFRJ contará com análise de currículo e entrevista e entrevista. O
resultado final será divulgado no dia 08 de janeiro de 2019, após as 17 horas, no site
oficial  http://portal.ifrj.edu.br/concurso-docente/docentes-substitutos.  O  concurso
público é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final,
prazo  este  que  poderá  ser  prorrogado  uma  vez,  por  igual  período,  a  critério  da
administração municipal.

Informações do concurso

Concurso: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ)

Banca organizadora: IFRJ

Escolaridade: superior

Número de vagas: 65

Remuneração: R$ 2.236,31 a R$ 5.786,68



Inscrições: 05 a 14 de dezembro de 2018

Taxa de Inscrição: R$ 80,00

Provas: 08 de janeiro de 2019

Situação: PUBLICADO

A  Voz  da  Cidade:  São  Miguel  anuncia  estudo  de  novo  sistema  de  transporte  em
Resende

O site não permite cópia. 
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Educa Mais Brasil: IFRJ: prorrogadas as inscrições para curso técnico EJA 2019

O  Instituto  Federal  do  Rio  de  Janeiro  (IFRJ)  prorrogou  para  20  de  dezembro  as
inscrições para os cursos técnicos integrados específicos para modalidade Educação de
Jovens e Adultos (EJA). De acordo com a instituição de ensino, “processo seletivo tem
como  objetivo  atender  à  política  pública  de  educação  de  jovens  e  adultos  que
contempla  os  excluídos  do sistema educacional  ou  aqueles  que a  ele  não tiveram
acesso nas faixas etárias denominadas regulares”. 

Estudantes que já completaram o ensino fundamental podem se inscrever. É preciso
ter idade mínima de 18 anos completos no ato da matrícula do curso EJA. O candidato
precisa  preencher  a  ficha  de  inscrição  e  entregá-la  no  campus  onde  o  estudante
estudará em conjunto com as versões original e cópia do documento de identidade. O
funcionamento  das  unidades  acontece  de  segunda  à  sexta-feira,  exceto  feriados.
Confira abaixo os endereços:

a) IFRJ Duque de Caxias: Avenida República do Paraguai, no 120, Sarapuí, Duque de
Caxias, RJ, das 9h às 18h30;

b) IFRJ Nilópolis: R. Cel. Delio Menezes Porto, 1045 - Centro - Nilópolis - RJ, das 10h às
19h;

c) IFRJ Pinheiral: Rua José Breves, no 550, Centro, Pinheiral, RJ, de 8h a 12h e das 13h
às 17h;

d) IFRJ Rio de Janeiro: Rua Senador Furtado, no121/125, Maracanã, Rio de Janeiro, RJ,
das 15 às 18h;
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Metrópoles: IFRJ seleciona 65 professores com salários de até R$ 5 mil

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) está com
inscrições abertas para processo seletivo simplificado de professores. São 65 vagas em
diversas áreas de atuação, com remuneração que varia entre R$ 2 mil e R$ 5 mil.

Algumas  das  especialidades  que  serão  selecionadas  são:  português,  matemática,
química,  espanhol,  geografia,  biologia,  sociologia,  física,  história,  artes,  farmácia,
ciência da computação, engenharia, terapia ocupacional.



O processo seletivo será feito por meio de análise curricular e entrevista pessoal. Os
interessados devem se inscrever pessoalmente no campus do IFRJ. No ato, deve ser
apresentado documentos pessoais, currículo atualizado, uma foto 3×4 e comprovante
de pagamento da Guia de Recolhimento da União, no valor de R$ 80.

O edital  completo está disponível  aqui.  O quadro abaixo  mostra os  endereços  dos
campi onde podem ser feitas as inscrições e os horários de funcionamento.

A Voz da Cidade:  Atividades marcam o Dia Internacional  de Direitos Humanos em
Resende nesta segunda-feira

O site não permite cópia. 

O São Gonçalo: Concursos públicos têm 344 oportunidades no Estado do Rio

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) torna
pública a abertura das inscrições destinada à contratação de professores substitutos
para atuação nos campi do Instituto localizados nas Regiões Sul Fluminense, Baixada
Fluminense e Metropolitana (Realengo, Rio de Janeiro, Niterói e São Gonçalo).

Ao todo são 122 vagas. A carga horária é de 20 ou 40 horas semanais, o qual será
definido  no  momento  da  contratação,  com  renumeração  de  R$  2.236,31  ou  R$
3.126,31 podendo chegar a R$ 5.786,68 conforme a titulação.

O  período  das  inscrições  é  até  a  próxima  sexta-feira  (14),  nos  campi  com  vagas
disponíveis. A taxa de inscrição da seleção é de R$ 80 e deverá ser paga em qualquer
agência do Banco do Brasil, através da Guia do Recolhimento da União (GRU).

Já as inscrições para o concurso da Universidade Federal Fluminense (UFF) abrem em
17 de janeiro de 2019 e terminam em 11 de fevereiro do mesmo ano. São 190 vagas
em cargos técnico-administrativos em educação. Os profissionais atuarão nas cidades
de Angra dos Reis, Campos dos Goytacazes, Macaé, Niterói, Nova Friburgo, Petrópolis,
Rio das Ostras, Santo Antônio de Pádua e Volta Redonda. 

As remunerações variam entre R$ 2.446,96 e R$ 4.180,66. As inscrições podem ser
realizadas pelo site www.coseac.uff.br. O valor da taxa de participação varia a partir de
R$ 130.
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Hotelier News: Plataforma de ensino online do MTur soma mais de 34 mil alunos

Com 26.784 alunos inscritos no canal BBA (Brasil Braços Abertos) e 7.576 inscrições no
Canal  Gestor,  o Ministério do Turismo encerrou as inscrições do ano de 2018 com
34.360 alunos matriculados em todo o Brasil e mais 28 países. Os cursos à distância
são destinados aos trabalhadores que atuam em atividades turísticas ou interessados
em ingressar  no  mercado de trabalho por  meio  de  uma atividade  da indústria  do
turismo. O prazo para conclusão dos cursos é 17 de fevereiro de 2019.

"O Ministério do Turismo deu um importante passo para melhorar a qualidade dos
serviços prestados ao turista pelo Programa de Qualificação para o Turismo. São cursos
gratuitos, fáceis e acessíveis", afirma Vinicius Lummertz, ministro do Turismo. "É mais



uma oportunidade para brasileiros e estrangeiros, que atuam ou pretendem trabalhar
no mercado de viagens, aprimorarem os conhecimentos e o atendimento", completa. 

O Sudeste, com 11.682 alunos, tem 44% do total de inscritos do BBA. A região também
conta  com  44%  dos  alunos  do  curso  Gestor  de  Turismo,  um  total  de  3.362
matriculados. O Nordeste vem em segundo lugar, com 6.687 (25%) dos alunos do BBA
e 1.703 (22%) estudantes do curso de Gestor. 

O Sul tem 16% dos inscritos, sendo 4.206 do BBA e 1.233 do Canal Gestor. O Centro-
Oeste conta com 2.155 (8%) do BBA e 710 alunos (9%) no Canal Gestor. No Norte, são
7% dos inscritos nas duas plataformas online: 1.941 no BBA e 543 no Canal Gestor.

Em 12 países, 24 estrangeiros se inscreveram no curso de gestor.

Os conteúdos,  disponibilizados em português,  abordam temas como Planejamento,
Legislação sobre Turismo e Contratações, Elaboração de Projetos e Programas e Ações
do MTur.

MTur: detalhes do curso

O curso de Atendimento ao Turista, do canal BBA, é destinado a maiores de 15 anos
com qualquer  nível  de  escolaridade.  Os  módulos  totalizam 80 horas-aula.  O aluno
pode acessar  o  conteúdo por meio de qualquer dispositivo com acesso à internet,
como smartphone, tablet,  Smart TV ou computador.  Ao concluir o curso, o próprio
aluno  emite  o  certificado  chancelado  pelo  MTur  e  IFRJ,  que  vale  como  curso  de
extensão.

O curso de 50 horas é dividido em 35 unidades e, da mesma forma que o BBA, o aluno
pode acessar o conteúdo por meio de qualquer dispositivo conectado à internet. O
certificado vale como curso profissionalizante.
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Nova Escola:  No RJ, Instituto Federal de Educação abre 122 vagas para professores
substitutos

O site não permite cópia. 

Notícias  e  Concursos:  Concursos  Públicos:  14  editais  encerram inscrições  com 614
vagas nesta sexta-feira! Até R$ 9.600,92

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) abriu um
novo  edital  (nº  96/2018)  de  concurso  público  (Concurso  IFRJ  2018)  que  tem  por
objetivo  preencher  65  vagas  por  tempo  determinado  em  cargos  de  Professor
Substituto  para  atuação  nos  campi  de  Pinheiral  Engenheiro  Paulo  de  Frontin,
Paracambi,  Belford Roxo, Maracanã,  Niterói,  São Gonçalo, Resende, Volta Redonda,
Nilópolis, Mesquita, São João de Meriti, Duque de Caxias, Realengo e Rio de Janeiro.

As oportunidades são nas áreas de Educação Física, Física/Eletrotécnica, Informática,
Língua  Portuguesa  Libras,  Matemática,  História,  Informática,  Língua
Portuguesa/Espanhol,  Língua Portuguesa/Inglês,  Metrologia, Artes Cênicas, Filosofia,



Física,  Geografia/Geomorfologia,  Biologia,  Bioquímica,  Microbiologia,  Processos
Bioquímicos, Ciência de Polímeros, Estatística, Cálculo, Cálculo Vetorial e Geometria
Analítica, Química Geral e Inorgânica, Sociologia do trabalho, Artes, Biologia, Criação
de  Personagens,  Disciplinas  Pedagógicas  para  Licenciatura,  Empreendedorismo,
Química Analítica, Físico-Química, Química Orgânica e Sociologia, além de outros.

As funções exigem graduação de área de atuação, mais mestrado ou doutorado para
algumas  disciplinas.  As  remunerações  oferecidas  variam  entre  R$  2.236,31  e  R$
5.786,68.

Concurso: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ)

Banca organizadora: IFRJ

Escolaridade: superior

Número de vagas: 65

Remuneração: R$ 2.236,31 a R$ 5.786,68

Inscrições: 05 a 14 de dezembro de 2018

Taxa de Inscrição: R$ 80,00

Provas: 08 de janeiro de 2019

Situação: PUBLICADO

Saiba mais sobre o concurso.
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Huff Post:  Reserva Ecológica de Guapiaçu: Como casal  de estrangeiros transformou
fazenda no Rio

(...)

Reintrodução da anta

A união dos 2 territórios cria uma área extensa que causa resiliência das espécies. Esse
foi um fator determinante para escolher a REGUA para reintrodução da anta, animal
extinto  do  Rio  de  Janeiro  desde  1914.  A  iniciativa  pioneira  no Brasil  faz  parte  do
Refauna, que começou na Floresta da Tijuca com projetos com bugios e cotias.

"Como a área ainda está mais íntegra,  a gente pesquisou as espécies que estavam
faltando na fauna local e detectou que a principal que falta era a anta, conhecida como
jardineira  da  floresta  e  fundamental  para  dispersão  de  sementes  e,  com  isso,  a
regeneração natural das florestas", afirmou o professor do IFRJ (Instituto Federal do
Rio de Janeiro) Maron Galliez, responsável pelo projeto.

O planejamento começou em 2012, mas os 3 primeiros animais foram levados para a
reserva em dezembro de 2017. Outros 3 se juntaram em junho, mas 1 não sobreviveu
por  dificuldade  de  adaptação.  A  expectativa  é  que  no  próximo  ano  nasçam  os
primeiros filhotes. A gestação da espécie é de 13 meses.



A meta é que em 10 anos haja 10 animais e reprodução da espécie. "O sucesso de um
projeto de reintrodução é quando os  animais  estão se reproduzindo na natureza",
afirma o biólogo com doutorado em ecologia.

A REGUA foi local também de reintrodução do mutum-do-sudeste, tipo de pássaro, e
está organizando um projeto com a jacutinga, outra ave.

As  parcerias  de  pesquisas  são  determinantes  para  o  desenvolvimento  da  reserva.
Atualmente, há 65 teses e dissertações e outros 65 artigos de estudos feitos no local.
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O São Gonçalo: Ativistas criam página na internet para fiscalizar e divulgar políticas
públicas do município

Se fiscalizar é um dever do Poder Legislativo, também é um missão da população e, em
São Gonçalo, as ativistas culturais Jeniffer Moulaz, de 25 anos, e Regilan Deusamar, 44,
criaram  uma  página  no  Facebook,  intitulada  como  “Artistas  de  São  Gonçalo
Informam”,  com o  intuito  de  esclarecer  como políticas  voltadas  a  esta  área  estão
sendo geridas.

“A página foi criada no decorrer de meus estudos sobre a cultura de São Gonçalo para
minha  dissertação  de  Mestrado  e  passei  a  estudar  a  legislação  cultural,  Plano
Municipal de Cultura e ao participar das reuniões mensais do Conselho Municipal de
Cultura.  Percebi  que  mesmo  as  reuniões  sendo  abertas  para  a  sociedade,  ela
permanecia praticamente vazia. E por isso, resolvi criar a página para divulgar o que
está  acontecendo  na  esfera  pública”,  explicou  a  atriz  Jeniffer  que,  além  de  ser  a
idealizadora  do  projeto,  é  mestranda  em  Administração  pela  UFF  e  moradora  do
Jardim Catarina.

Já  a  figurinista  Regilan,  militante  no  cenário  cultural  do  município  recentemente,
passou a administrar a página criada em maio deste ano.

“A minha formação acadêmica foi no Rio mas quando passei a conhecer minha cidade
e vi tantos coletivos e iniciativas legais como o curso de teatro da Carol Araujo, percebi
que havia  um cenário que precisava ser  ouvido pelo poder público.  E  agora  neste
projeto, poderei ajudar a fiscalizar as leis em prol da classe artística”, disse Regilan que
é doutora em Artes Cênicas pela UniRio, moradora de Nova Cidade e cursa Gestão
Orçamentária, no IFRJ, em Neves.

Embora a página seja segmentada ao âmbito cultural, o objetivo não é atrair apenas os
produtores mas o público em geral.

“Já que as redes sociais se tornaram um meio de diálogo e militância, nosso maior
objetivo é  que os  gonçalenses  estejam informados  sobre a  gestão  pública  cultural
assim como a questão do Teatro Municipal (fechado há dois anos)”, revelou Jeniffer.

Investimento como pilar de desenvolvimento social

Outra meta das pesquisadoras é provar que a cultura não é um assunto superficial e
que se precisa ser levado a sério por ser um setor produtivo tanto econômica quanto



socialmente, principalmente em um município como São Gonçalo com mais de um
milhão de habitantes, segundo o IBGE. 

“Como Alfons Martinell (teórico espanhol) afirma, entre as contribuições da cultura,
está o impacto direto no desenvolvimento socioeconômico com a criação de renda e
bem-estar. Vale dizer que São Gonçalo tem um potencial cultural rico, principalmente
se  tratando  do povo  criativo que  integra  a  cidade.  Percebo a  ascensão  de  grupos
culturais  que  auxiliam  na  propagação  do  acesso  à  cultura,  como  nos  casos  dos
coletivos Ponte Cultural, e Ocupasound”,  explicou Jeniffer, que projeta produzir um
documentário com um amigo sobre a importância da arte na vida das pessoas em
território gonçalense.

Regilan concorda com a ideia de sua colega e exemplifica pontos que poderiam ser
explorados, utilizando sua tese referente à produção e utilização de figurinos como
base.

“A vestimenta,  por exemplo,  possui  elementos que a gente  pode questionar.  Há a
tradicional forma de produção e venda em escala industrial e também há a confecção
que é feita de maneira artesanal e exige por parte da costureira estudo do tema antes
de confeccionar a peça. Imagine São Gonçalo, que é forte neste ramo têxtil, passar a
produzir  para  o  teatro  e  outras  produções  culturais.  Além  de  inserirmos  diversas
formas de arte no contexto, ainda estaríamos gerando renda”, argumentou Regilan.
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O São Gonçalo: IFRJ entrega última etapa de obras de campus em Niterói

A última etapa das obras do campus Niterói do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) foi entregue em cerimônia realizada nesta terça-
feira, às 9h, na sede do campus no Sapê, região de Pendotiba.

Foram entregues, segundo o instituto, os laboratórios especiais, refeitório, quadra e
área de convivência. Na primeira etapa das obras, entregue em maio deste ano, foram
concluídos  pouco  mais  da  metade  do  total  da  obra,  que  incluíram  o  módulo
educacional  composto  por  dois  pavimentos,  com  20  salas  de  aulas,  salas
administrativas, laboratórios, hall da entrada, biblioteca e auditório. 

Com 30 docentes e 13 técnico-administrativos, o campus oferecerá cursos ligados à
Gestão de Negócios; Informação e Comunicação, e Ambiente e Saúde, eixos escolhidos
após  pesquisa  realizada  pelo  campus  que  consultou  a  população,  os  setores  da
economia local  e  os alunos das  escolas  municipais  para  entender  as  demandas da
cidade.  Além  disso,  uma  audiência  pública  foi  realizada,  em  2017,  na  Câmara  de
Vereadores. 

Dentro desses eixos, já são ofertados cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC); de
Extensão;  Técnicos  Concomitantes/Subsequentes  e  cursos  de  Educação  à  Distância
(EAD). 

Para o primeiro semestre de 2019, já estão confirmadas 354 vagas para turmas dos
cursos técnico integrado ao ensino médio (108), técnico concomitante/subsequente
(96) e FIC (150).




