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02/01

Concurso News: IFRJ Volta Redonda realiza seletivo para Professor
https://www.concursonews.com/2017/01/02/noticias/concursos-institutos-
federais/concurso-publico-ifrj.html

O São Gonçalo: Concursos oferecem 496 oportunidades 
http://www.osaogoncalo.com.br/servicos/20858/concursos-oferecem-496-
oportunidades

03/01

A Voz da Cidade: Adolescentes participarão do projeto 'Aprendiz na Medida'
http://avozdacidade.com/site/noticias/educacao/55950

O São Gonçalo: Concursos oferecem 496 oportunidades 

http://www.osaogoncalo.com.br/servicos/20858/concursos-oferecem-496-
oportunidades

05/01

Foco Regional: IFRJ-Pinheiral lança edital para o curso superior Licenciatura 
em Computação

http://www.focoregional.com.br/Noticia/ifrj---pinheiral-lanca-editalpara-ocurso-
supe

08/01

A Voz da Cidade: Notas e Notas
http://avozdacidade.com/site/noticias/notas-e-notas/56030
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09/01

O São Gonçalo: Concursos oferecem 496 vagas 
http://www.osaogoncalo.com.br/servicos/21055/concursos-oferecem-496-vagas

12/01

O São Gonçalo: Ciep abandonado em Neves será transformado por instituto 
federal 
http://www.osaogoncalo.com.br/geral/21120/ciep-abandonado-em-neves-sera-
transformado-por-instituto-federal

Foco Regional: IFRJ-Pinheiral abre inscrições para seu primeiro curso 
superior

http://www.focoregional.com.br/Noticia/ifrj-pinheiral-abre-inscricoes-para-seu-
prime

16/01

Agência Brasil: Jovens que cumprem medidas socioeducativas terão carteira 
de trabalho assinada
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-01/jovens-que-cumprem-
medidas-socioeducativas-terao-carteira-de-trabalho-assinada

Diário de Pernambuco: Confira principais concursos com inscrições abertas 
em todo o país

http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/economia/2017/01/16/intern
as_economia,684563/confira-principais-concursos-com-inscricoes-abertas-em-
todo-o-pais.shtml

17/01

Folha Dirigida: Área de apoio do IFRJ atraiu mil candidatos
http://www.folhadirigida.com.br/noticias/concurso/ifrj/area-de-apoio-do-ifrj-
atraiu-mil-candidatos

Diário do Vale: IFRJ – Pinheiral abre inscrições para curso superior 
licenciatura em computação
http://diariodovale.com.br/cidade/ifrj-pinheiral-abre-inscricoes-para-curso-
superior-licenciatura-em-computacao/
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20/01

Metrópoles: Mostra no CCBB reúne filmes que discutem a diversidade de 
gêneros
http://www.metropoles.com/entretenimento/cinema/mostra-no-ccbb-reune-
filmes-que-discutem-a-diversidade-de-generos

24/01

G1: IFRJ Pinheiral abre inscrição para curso superior em computação
http://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/2017/01/ifrj-pinheiral-abre-
inscricao-para-curso-superior-em-computacao.html

27/01

Folha Dirigida: Apoio do IFRJ divulga gabaritos das provas de domingo, dia 29
http://www.folhadirigida.com.br/noticias/concurso/ifrj/apoio-do-ifrj-divulga-
gabaritos-das-provas-de-domingo-dia-29

02/01

Concurso News: IFRJ Volta Redonda realiza seletivo para Professor

Vagas abertas são para atuação em 2017 nas áreas de Inglês e Metrologia

Mediante  publicação  de  edital,  o Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e 
Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), Campus Volta Redonda, realiza processo 
seletivo para Professor Substituto 2017. O salário básico é de R$ 2.764,45.

Neste  concurso simplificado,  regido  pelo  Edital Nº  83/2016,  o  IFRJ  Volta 
Redonda vai preencher vagas nas áreas de Inglês (01 vaga) e Metrologia (01 
vaga). No edital é possível conferir a titulação mínima exigida para cada cargo.

Inscrições devem ser efetivadas no IFRJ - Campus Volta Redonda, localizado 
na R. Antônio Barreiros, 212 - Nossa Sra. das Gracas, Volta Redonda - RJ, até 
próximo dia 13 de janeiro de 2017, no horário das 10 às 16h. A taxa é de R$ 
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50,00, que deve ser paga através da Guia do Recolhimento da União – GRU, 
disponível no endereço eletrônico:  https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru. 
Os detalhes estão no edital.

Os candidatos serão selecionados através de Análise de Currículo e Entrevista. 
Seguindo o cronograma estabelecido, a análise do Currículo será realizada no 
dia 16/01/2017. A entrevista será realizada no dia 18/01/2017. O resultado final 
será divulgado no local de inscrição, no dia 23/01/2017, a partir das 18 horas.  
Informações complementares estão no edital.

O prazo de validade do processo seletivo será de 01 (um) ano, prorrogável, no 
interesse da Instituição, por igual período, a contar da publicação do resultado 
final no DOU.

O São Gonçalo: Concursos oferecem 496 oportunidades 

Para começar o ano com o pé direito, quatro opções de concursos públicos 
estão abertas, nesta semana, com oportunidades voltadas ao Estado do Rio. 
Juntas, as chances somam 496 vagas. Os cadastros são distribuídos em dois 
níveis  de  escolaridade:  médio/técnico  e  superior.  Mais  detalhes  podem ser 
conferidos no quadro ao lado.

O  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  do  Rio  de  Janeiro 
(IFRJ),  com o apoio  da Fundação CEFETMINAS,  ampliou  até  o  dia  12 de 
janeiro  os  cadastros  de  vagas  para  cargos  técnico-administrativo  e  de 
magistério do ensino básico, técnico e tecnológico. Para conferir as respectivas 
funções, basta acessar o edital do concurso na página virtual da organizadora: 
http://concursos.fundacaocefetminas.org.br.

A Polícia Militar do Estado do Rio mantém aberto o edital para 50 vagas no 
Curso de Formação  de Oficiais  (CFO).  Para  se  inscrever,  é  necessário  ter 
Bacharelado  em  Direito,  ter  entre  18  e  35  anos,  estatura  mínima  de  1,65 
(homem) ou 1,60 (mulher), entre outros requisitos. Do total, 45 vagas são para 
o sexo masculino e cinco para o feminino. As inscrições vão até 15 de janeiro.  
Já a Prefeitura do Rio continua inscrevendo para concurso para médicos de 
várias especialidades. A princípio são 360 oportunidades, além de formação de 
cadastro de reserva. As inscrições poderão ser feitas até 23 de janeiro pelo 
endereço: www.rio.rj.gov.br/web/portaldeconcursos.

http://www.rio.rj.gov.br/web/portaldeconcursos
http://concursos.fundacaocefetminas.org.br/
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03/01

A Voz da Cidade: Adolescentes participarão do projeto 'Aprendiz na Medida'

Adolescentes participarão do projeto 'Aprendiz na Medida'

ESTADO
Mais  de  300  adolescentes  que  cumprem  medida  socioeducativa  de 
semiliberdade  e  de  internação  no  Departamento  Geral  de  Ações 
Socioeducativas  (Degase),  instituição  vinculada  à  Secretaria  de  Estado  de 
Educação (Seeduc) participarão do projeto 'Aprendiz na Medida'. No projeto, 
eles  terão  a  oportunidade  de  aprender  uma  profissão .  
A partir desse mês, os adolescentes farão cursos de Assistente Administrativo, 
Microempreendedor  Individual,  Pizzaiolo,  Promotor  de  Vendas,  Barbeiro  e 
Manicure/ Pedicure, dentro das dependências do Degase em unidades da Ilha 
do  Governador  e  de  Bangu .  
As  aulas,  teóricas  e  práticas,  serão  ministradas  pelo  Instituto  Federal  de 
Educação,  Ciência  e  Tecnologia  do  Rio  de  Janeiro  (IFRJ).
O programa terá a duração de 12 meses com jornada de quatro horas diárias.  
Os  contemplados,  além  de  participarem  dos  cursos  de  aprendizagem 
gratuitamente, terão a Carteira de Trabalho - CTPS assinada como aprendiz, 
receberão salário mínimo/hora e todas as verbas trabalhistas asseguradas pela 
Lei da aprendizagem.

O São Gonçalo: Concursos oferecem 496 oportunidades 

Para começar o ano com o pé direito, quatro opções de concursos públicos 
estão abertas, nesta semana, com oportunidades voltadas ao Estado do Rio. 
Juntas, as chances somam 496 vagas. Os cadastros são distribuídos em dois 
níveis  de  escolaridade:  médio/técnico  e  superior.  Mais  detalhes  podem ser 
conferidos no quadro ao lado.

O  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  do  Rio  de  Janeiro 
(IFRJ),  com o apoio  da Fundação CEFETMINAS,  ampliou  até  o  dia  12 de 
janeiro  os  cadastros  de  vagas  para  cargos  técnico-administrativo  e  de 
magistério do ensino básico, técnico e tecnológico. Para conferir as respectivas 
funções, basta acessar o edital do concurso na página virtual da organizadora: 
http://concursos.fundacaocefetminas.org.br.
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A Polícia Militar do Estado do Rio mantém aberto o edital para 50 vagas no 
Curso de Formação  de Oficiais  (CFO).  Para  se  inscrever,  é  necessário  ter 
Bacharelado  em  Direito,  ter  entre  18  e  35  anos,  estatura  mínima  de  1,65 
(homem) ou 1,60 (mulher), entre outros requisitos. Do total, 45 vagas são para 
o sexo masculino e cinco para o feminino. As inscrições vão até 15 de janeiro.  
Já a Prefeitura do Rio continua inscrevendo para concurso para médicos de 
várias especialidades. A princípio são 360 oportunidades, além de formação de 
cadastro de reserva. As inscrições poderão ser feitas até 23 de janeiro pelo 
endereço: www.rio.rj.gov.br/web/portaldeconcursos.

05/01

Foco Regional: IFRJ-Pinheiral lança edital para o curso superior Licenciatura 
em Computação

IFRJ-Pinheiral lança edital para o curso superior Licenciatura em Computação

08/01

http://www.rio.rj.gov.br/web/portaldeconcursos


A Voz da Cidade: Notas e Notas

Notas e Notas

Novo comando da Guarda Municipal

ABASTECIMENTO COMPROMETIDO

O Sistema Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM) solicita aos 
moradores  da  Rua  Albo  Chiesse,  no  Centro,  e  dos  bairros  Monte  Cristo, 
Apóstolo  Paulo  e  Jardim  América  que  economizem  água.  A  bomba  da 
elevatória que abastece essas localidades apresentou problemas na tarde de 
ontem e precisa ser substituída, podendo comprometer o abastecimento nos 
próximos dias. A equipe do Saae está trabalhando para que o problema seja 
resolvido o mais rápido possível.

NOVO COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL

A Guarda Civil  Municipal  de Resende já tem novo comando.  Na manhã de 
ontem,  o  prefeito  Diogo  Balieiro  Diniz  (PSD)  empossou  César  Ricardo 
Aureliano Laurindo no comando da corporação e Valmir Ribeiro de Azevedo, 
como subcomandante. A cerimônia de posse aconteceu na sede da Guarda 
Municipal, localizada na Avenida Rui Barbosa, no bairro Liberdade. “Este novo 
comandado vem com o propósito de resgatar a dignidade perdida da Guarda 
Municipal  de  Resende.  Ele  foi  escolhido  para  preservar  os  valores  da 
corporação e também de acordo com o compromisso assumido na eleição de 
restaurar  a  importância  e  valorização  dos  servidores  municipais”,  disse  o 
prefeito Diogo. Laurindo e Azevedo assumem o posto do servidor de carreira 
Paulo Sérgio Duarte de Souza e Carlos Alberto Costa de Souza, que estavam 
como comandante e subcomandante.

GRADUAÇÃO EM COMPUTAÇÃO

O Campus Pinheiral do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) ofertará seu 
primeiro curso superior. A unidade, que já tem tradição na oferta de educação 
técnica, oferecerá o curso superior Licenciatura em Computação e estuda a 
viabilidade de implementação de cursos superiores em outras áreas. O curso 
será ofertado de forma gratuita e terá a duração de oito semestres. As aulas 
acontecerão de segunda a sexta-feira,  das 18h às 22horas,  com eventuais 
atividades no sábado,  no período entre 8h e 12horas. As inscrições para o 
processo seletivo estarão abertas de 09 a 31 de janeiro de 2017 e deverão ser 
realizadas,  exclusivamente,  no Campus Pinheiral,  localizado  à  Rua  José 
Breves, 550, Centro, Pinheiral, de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h. Não 
haverá taxa de inscrição e o processo de seleção de alunos utilizará a nota do 
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) das edições de 2013, 2014, 2015 ou 
2016.



INSCRIÇÃO

Os procedimentos da inscrição, o cronograma completo do processo seletivo e 
demais  informações,  o  candidato  pode  encontrar  na  página  da  unidade: 
www.ifrj.edu.br/pinheiral, no  menu  Graduação.  O  coordenador  do  curso, 
Professor Cilmar Santos de Castro, afirmou que o objetivo desta graduação é 
formar  profissionais  de Computação  -  Educação,  habilitados  para  atuar  em 
diversos espaços. “Com ênfase em desenvolvimento de software e de soluções 
educacionais,”  complementou.  Sobre  o  mercado  de  trabalho,  o  Professor 
Cilmar defendeu: “Há amplas oportunidades de atuação profissional, que vai 
desde o ensino formal — habilitação adquirida pela formação em licenciatura 
—  à  atuação  em  núcleos  de  educação  a  distância,  empresas  de 
desenvolvimento  de software,  treinamento  empresarial  e  o  desenvolvimento 
carreira acadêmica”.

SERVIDORES RECADASTRADOS 

Começa na segunda-feira, dia 9, o recadastramento dos servidores ativos da 
Prefeitura  de  Angra  dos  Reis.  O  serviço  será  feito  pela  Secretaria  de 
Administração e Superintendência de Gestão de Pessoas, entre 9 e 16 horas, e 
segue  até  o  dia  30.  Servidores  da  rede  municipal  de  saúde  farão  o 
recadastramento  na  Fundação  Hospital  Geral  da  Japuíba  (FHJG).  Já  os 
demais  funcionários  deverão  comparecer  ao  auditório  do  Setor  de 
Treinamentos da Prefeitura - na Rua da Conceição, 244, Centro, no edifício 
Pathernon,  térreo,  onde  serão  distribuídas  370  senhas  por  dia,  conforme 
calendário por ordem alfabética. (Letra A – dias 9 e 10 de janeiro; Letras B, C e 
D – dias 11 e 12 de janeiro; Letras E, F e G – dias 13 e 16; Letras H, I, J e K – 
dias 17 e 18; Letra L – dia 19; Letra M – dias 20 e 23; Letras N, O e P – dia 24;  
Letras Q, R e S – dias 25 e 26; e Letras de P a Z – dia 30).

DOCUMENTAÇÃO

Para  o  recadastramento,  são  necessários  os  seguintes  documentos: 
Comprovante  de  residência  (água,  luz  ou  telefone);  Certidão  de 
Nascimento/Casamento;  Titulo  de  Eleitor  e  comprovante  da  ultima  votação; 
CPF; Carteira de Identidade; Certidão de Nascimento e CPF do (s) dependente 
(s); PIS/PASEP; Certificado de Reservista; Declaração de Imposto de Renda 
completa  com  o  recibo  de  entrega,  em  caso  de  servidores  isentos,  estes 
deverão apresentar o documento da situação cadastral do CPF e a consulta 
situação  da  declaração  do  IRPF  de  2016  no  site: 
www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/.

OPERAÇÃO TAPA-BURACO

A Superintendência de Obras e Serviços Públicos (Susesp) de Barra Mansa 
está realizando a operação Tapa-Buraco pelas principais ruas do Centro. Na 
quinta-feira, foi feita a recuperação de trechos da Rua Pinto Ribeiro, visando 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/
http://www.ifrj.edu.br/pinheiral


melhorar as condições de tráfego na cidade. Estão sendo utilizados materiais 
doados pela CCR NovaDutra.  “Estimamos 100 quilômetros de extensão em 
buracos,  isto  sem levar  em consideração as vias  rurais.  Os  serviços  estão 
sendo realizados com recursos mínimos, além de dois caminhões basculantes 
e  apoio  de uma equipe composta  por  oito  funcionários”,  disse  o  diretor  da 
Susesp, Fernando Augusto Balduíno.

LIMPEZA E CAPINA

Na manhã de ontem, equipes da Susesp e do Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto (Saae) realizaram a limpeza e capina ao longo da margem da linha 
férrea nas ruas José Melchíades e Major José Bento, no bairro Vila Nova, em 
Barra Mansa. O serviço representa a retomada de um projeto de urbanização 
da  localidade,  de  autoria  do  vereador  Luís  Antônio  Cardoso  (PMDB),  com 
emenda de R$ 1 milhão do deputado federal Deley de Oliveira (). O projeto 
prevê  manutenção  de  calçadas,  iluminação,  troca  de  bancos  e  pontos  de 
ônibus e jardinagem. 

 ‘VOU DE CINTO’

A CCR NovaDutra promoveu 16 ações do programa Vou de Cinto, em 2016, e 
conscientizou sete  mil  motoristas  e  passageiros  de mais  de  300  ônibus  ao 
longo  da  Rodovia  Presidente  Dutra.  O  objetivo  é  ajudar  a  reverter  uma 
estatística alarmante: segundo dados do Ministério da Saúde, apenas 50,2% 
da população têm o hábito de utilizar o cinto de segurança no banco traseiro de 
veículos  de  passeio  ou  em transportes  coletivos. Em caso  de  acidentes,  o 
equipamento é responsável por reduzir em 75% o risco de uma lesão grave.

VAGAS PARA EJA

O Sesi está ofertando 1.078 vagas gratuitas em turmas de Educação Básica de 
Jovens e Adultos (EJA) para aulas em diversas unidades do Estado do Rio e 
Janeiro. Somente no Sul Fluminense há 237 vagas divididas em Barra Mansa, 
Barra do Piraí, Resende e Volta Redonda. As inscrições podem ser feitas até o 
dia 26 na unidade de interesse. É necessário apresentar cópias de RG, CPF, 
comprovante  de  escolaridade,  certidão  de  nascimento  ou  casamento  e 
autodeclaração de baixa renda. Para os menores de idade, os documentos dos 
responsáveis devem se apresentados.

VAGAS PARA CURSO TÉCNICO

O Senac RJ está oferecendo aproximadamente quatro mil  vagas de cursos 
técnicos em todo Estado do Rio de Janeiro me diferentes áreas de atuação. 
Interessados devem efetuar a matrícula diretamente nas unidades e a listagem 



da documentação necessária está disponível no site www.rj.senac.br. As aulas 
começam em fevereiro. Em Volta Redonda, o Senac fica na Rua Governador 
Luiz Portela, 257, Aterrado. O telefone é (24) 3347-3326.

TRECHO INTERDITADO

Com as obras de modernização que estão sendo realizadas na ponte sobre o 
Córrego Campo Belo, em Itatiaia, o trânsito fluirá apenas pela faixa da direita 
na segunda-feira, dia 9, a partir das 8 horas. A previsão é que os trabalhos, no 
quilômetro 317,9 da pista sentido São Paulo, tenham duração de 35 dias. A 
CCR NovaDutra pede para que os motoristas respeitem o limite de velocidade 
de 60 quilômetros por hora no trecho.

FORÇA-TAREFA

A Secretaria de Água e Esgoto de Barra do Piraí iniciará, em breve, uma força-
tarefa para a instalação de hidrômetros em residências.  Atualmente,  grande 
parte da população usa as penas d’água, o que encarece os valores com a 
distribuição dos recursos hídricos. Com os hidrômetros instalados, os tributos 
com o pagamento de água serão reduzidos.  “Os barrenses precisam entender 
que,  com o  hidrômetro,  a  população  paga  pela  água  que  utiliza,  não  pela 
metragem do imóvel, como é feito com a pena d’água”, esclareceu o secretário 
da pasta, Wanderson Luís Barbosa Lemos.

09/01

O São Gonçalo: Concursos oferecem 496 vagas 

Concursos oferecem 496 vagas

Três  opções  de  concursos  públicos  estão  abertas,  nesta  semana,  com 
oportunidades voltadas para o Estado do Rio. Juntas, as chances somam 496 
vagas.  Os  cadastros  são  distribuídos  em  dois  níveis  de  escolaridade: 
médio/técnico e superior. Mais detalhes podem ser conferidos no quadro ao 
lado.

O  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  do  Rio  de  Janeiro 
(IFRJ), com o apoio da Fundação Cefet-MG, ampliou até quinta-feira (12) os 
cadastros  de  vagas  para  cargos  técnico-administrativo  e  de  magistério  do 
ensino  básico,  técnico  e  tecnológico.  Para  conferir  as  respectivas  funções, 
basta  acessar  o  edital  do  concurso  na  página  virtual  da  organizadora: 
http://concursos.fundacaocefetminas.org.br.

A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro mantém aberto o edital para 50 
vagas  no  Curso  de  Formação  de  Oficiais  (CFO).  Para  se  inscrever,  é 
necessário ter bacharelado em Direito, ter entre 18 e 35 anos, estatura mínima 

http://www.rj.senac.br/


de 1,65m (homem) ou 1,60m (mulher),  entre outros requisitos.  Do total,  45 
vagas são para o sexo masculino e cinco para o sexo feminino. As inscrições 
vão até domingo (15).

Já a Prefeitura do Rio de Janeiro continua com concurso público para médicos 
de várias especialidades, pela Secretaria Municipal de Saúde. A princípio são 
360 oportunidades, além de formação de cadastro de reserva. As inscrições 
poderão  ser  feitas  até  23  de  janeiro  de  2017  pelo  endereço: 
www.rio.rj.gov.br/web /portaldeconcursos.

As especialidades disponíveis são: anestesiologia, cardiologia, cirurgia geral, 
cirurgia vascular,  clínica médica, geriatria e gerontologia,  medicina intensiva, 
nefrologia,  neurologia,  oftalmologia,  ortopedia  e  traumatologia, 
otorrinolaringologia, patologia, pediatria, psiquiatria, rdiologia e diagnóstico por 
imagem,  urologia,  infectologia  hospitalar,  infectologia  pediátrica,  neurologia 
pediátrica,  pediatria,  medicina  intensiva  pediátrica,  pediatria  (neonatologia), 
ginecologia  e  obstetrícia  (obstetrícia)  e  hematologia  e  hemoterapia 
(hemoterapia).

CONFIRA AS OPORTUNIDADES

IFRJ Vagas: 86 Taxas: R$90 (médio) e R$200 (superior) Remunerações: de 
R$2,2  mil  a  R$3,8  mil  Inscrições:  até  quinta-feira  (12)  em 
concursos.fundacaocefetminas.org.br 

PMERJ Vagas:  50  Taxas:  R$112 (superior)  Remunerações:  de  R$2,5  mil  a 
R$5,3 mil Inscrições: até domingo (15) em www.ibade.org.br 

PREFEITURA DO  RIO  DE  JANEIRO  Vagas:  360  Taxas:  R$100  (superior) 
Remunerações:  R$2,7  mil  Inscrições:  até  23  de  janeiro  em 
www.rio.rj.gov.br/web/portaldeconcursos

12/01

O São Gonçalo: Ciep abandonado em Neves será transformado por instituto 
federal 

Ciep abandonado em Neves será transformado por instituto federal

Visto  como  um problema  para  os  moradores  de  Neves  e  entorno,  o  Ciep 
Chanceller Willy Brandt, que estava abandonado e era usado como moradia 
para  usuários  de  drogas,  foi  cedido  pelo  Governo  do  Estado  ao  Instituto 
Federal do Rio de Janeiro (IFRJ). O termo de cessão de uso do espaço vai 
permitir  que  o  espaço  ocioso  seja  utilizado  para  ampliação  dos  cursos  do 
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia, que são ministrados no 
campus que fica ao lado do prédio abandonado. Na manhã de ontem, técnicos 
da empresa Royalt construíam um muro que unirá os dois terrenos e faziam a 
limpeza da área.



De acordo  com o  diretor  de  ensino  Anderson  Rocha  Silva,  essas  medidas 
permitirão a expansão da vigilância. Anderson explicou, ainda, que estão sendo 
feitas algumas reuniões com a prefeitura para que as pessoas que viviam no 
Ciep saiam sem qualquer prejuízo. Quanto à utilização do espaço, ele contou 
que os projetos estão sendo estudados.

“Estamos conversando com a comunidade da IFRJ para saber quais são as 
necessidades. Hoje, temos dois cursos - técnicos de segurança do trabalho e 
química, além da especialização em culturas africanas. Queremos expandir os 
cursos. Mas isso dependerá de verbas. Perdemos 30% da verba em 2016 e o 
cenário econômico não contribui. O mais importante agora é cuidar dessa área 
e reformar a quadra poliesportiva, que é um desejo antigo”, afirmou.

Foco Regional: IFRJ-Pinheiral abre inscrições para seu primeiro curso 
superior

IFRJ-Pinheiral abre inscrições para seu primeiro curso superior



16/01

Agência Brasil: Jovens que cumprem medidas socioeducativas terão carteira 
de trabalho assinada

Jovens que cumprem medidas socioeducativas terão carteira de trabalho 
assinada

Cerca de 330 jovens que cumprem medidas socioeducativas no Rio de Janeiro 
foram selecionados para  o Programa Aprendiz na Medida,  do Ministério  do 
Trabalho, e terão a carteira de trabalho assinada hoje (16). Os jovens têm entre 
15 e 17 anos e cumprem medidas dentro de uma unidade de internação do 
Departamento  Geral  de  Ações  Socioeducativas  (Degase),  na  Ilha  do 
Governador, zona norte do Rio. Entre os selecionados, há meninos e meninas 
que cumprem medidas nos regimes aberto, semiaberto e fechado.

Segundo o diretor do Departamento de Políticas Públicas para a Juventude, do 
Ministério do Trabalho, Higino Brito Vieira, além de qualificar estes jovens, o 
programa  pretende  reconduzi-los  à  sociedade  de  maneira  que  se  sintam 
prestigiados.



“Além  de  todo  esse  contexto  de  aprendizagem  e  qualificação  que  eles 
receberão, o mais importante é que eles se sintam reconduzidos à sociedade 
de maneira correta, sem cometer deslizes. É importante que eles vejam que 
isso é possível. Estamos passando por um momento tão delicado no cenário 
prisional de nosso país que medidas como essas são muito importantes para 
que  eles  tenham  a  autoestima  elevada  e  acreditem  que  podem  sim  ser 
inseridos no mercado de trabalho”, disse.

Os jovens selecionados assistirão  as aulas de dentro  do próprio  Degase e 
receberão  base  teórica  para  colocar  o  aprendizado  em  prática.  Assim,  ao 
reconquistar a liberdade, já terão uma profissão.

As  aulas  começam  em  30  de  janeiro  e  duram  12  meses.  Os  jovens 
selecionados poderão escolher entre quatro profissões: pizzaiolo, promotor de 
vendas,  barbeiro  e  manicure.  Além  disso,  todos  terão  aulas  de  assistente 
administrativo e Microempreendedor Individual (MEI), para que saibam também 
como administrar um negócio. Os cursos serão ministrados por professores do 
Instituto  Federal  do  Rio  de  Janeiro  (IFRJ),  que  é  referência  em educação 
profissional.

“Estamos observando tudo que está sendo feito para replicar posteriormente 
em  todo  o  país.  Felizmente  nós  contamos  com  a  ajuda  de  parceiros  da 
iniciativa  privada,  o  que  facilita  muito  este  trabalho.  Acreditamos  que  o 
programa será um sucesso e logo estará presente em vários locais”, comentou 
Vieira.

A carga horária dos adolescentes será de quatro horas diárias, divididas entre 
as aulas teóricas e o trabalho prático. A remuneração deles será proporcional 
ao  salário  mínimo.  E  quem  ficará  responsável  por  esse  pagamento  serão 
empregadores que não estavam cumprindo a Lei  da Aprendizagem (Lei  nº. 
10.097/2000), que obriga empresas de médio e grande porte a contratar, como 
aprendizes, adolescentes e jovens entre 14 e 24 anos.

Diário de Pernambuco: Confira principais concursos com inscrições abertas 
em todo o país

Confira principais concursos com inscrições abertas em todo o país

São mais de 150 certames nacionais com inscrições abertas pelo país

Atenção, concurseiros. A segunda semana de janeiro reserva muitas vagas em 
concursos públicos. São mais de 150 certames nacionais com inscrições 
abertas pelo país. Confira os principais:

LOCAIS
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 
BRASÍLIA (IFB)



Inscrições abertas até 26 de janeiro pelo site www.ifb.edu.br. Concurso público 
com duas vagas para professor substituto nas áreas de Gestão e Pedagogia. 
Salário: até R$ 5.884,30. Taxa: não informada.

FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA
Inscrições abertas até 6 de fevereiro de 2017 pelo site www.iades.com.br. 
Concurso com 79 vagas para profissionais de nível médio, técnico e superior. 
Salário: até R$ 5.820. Taxa: até R$ 58.

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 
Inscrições abertas até 8 de fevereiro pelo site www.iades.com.br. Concurso 
público com 50 vagas para admissão ao Curso de Formação de Oficiais 
Policiais MIlitares da Polícia Militar do Distrito Federal (CFOPM). Salário: R$ 
5.202,59 inicial. Taxa: R$ 88.

NACIONAIS
REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO 
Inscrições abertas a partir de hoje (16) a 25 de janeiro pelo site www.sarah.br. 
Concurso público com 32 vagas para nível técnico e profissionalizante em 
Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Fortaleza (CE), Macapá (AP), 
Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e São Luís (MA). Salário: até R$ 5.083,55. 
Taxa: até R$ 70.

DEPARTAMENTO DE ENSINO DA AERONÁUTICA (DEPENS) I
Inscrições até 31 de janeiro pelo site www.ingresso.eear.aer.mil.br. Concurso 
público com 173 vagas para admissão em estágio de adaptação à graduação 
de sargento da aeronáutica do ano de 2018 nas áreas de administração (40), 
enfermagem (45), eletricidade (14), eletrônica (30), pavimentação (8), 
informática (20), obras (8), topografia (8). Salário: Não informado. Taxa: R$ 60.

DEPARTAMENTO DE ENSINO DA AERONÁUTICA (DEPENS) II
Inscrições abertas de quinta-feira (19) de janeiro a 17 de fevereiro pelo site 
www.ingresso.eear.aer.mil.br. Concurso com 358 vagas para o Curso de 
Formação de Sargentos da Aeronáutica (CFS) com atuação nas especialidades 
de mecânica de aeronaves (50), material bélico (13), comunicações (140), foto 
inteligência (10), guarda e segurança (30), eletricidade e instrumentos (18), 
equipamento de voo (6), meteorologia (10), suprimento (14), informações 
aeronáuticas (10), cartografia (6), desenho (5), estrutura e pintura (8), 
eletromecânica (12), metalurgia (6), bombeiro (18) e controle de tráfego aéreo 
(128). Salário: não informado. Taxa: R$ 60.

MARINHA DO BRASIL I
Inscrições abertas até 3 de fevereiro pelo site marinha.mil.br. Concurso público 
para nível médio com 53 vagas para vários cargos. Salário: não informado. 
Taxa: R$ 50. 

MARINHA DO BRASIL II 
Inscrições abertas até 3 de fevereiro pelo site www.com5dn.mar.mil.br. 



Concurso público com 11 vagas para para profissionais de nível médio e 
técnico da área de saúde. Salário: não informado. Taxa: R$ 50. 

MARINHA DO BRASIL III
Inscrições abertas até 3 de fevereiro pelo site www.6dn.mar.mil.br. Concurso 
público com 7 vagas para profissionais de nível médio, para a prestação do 
Serviço Militar Voluntário. Salário: não informado. Taxa: R$ 50. Edital: 
goo.gl/odxqwJ. 

UNIVERSIDADES
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) I
Inscrições presenciais, até sexta-feira (20), no Auditório Azul do Instituto de 
Química da Universidade de Brasília (UnB). Concurso público com duas vagas 
para professores substitutos nas áreas de química orgânica (1) e química 
analítica (1). Salário: R$ 4.209,12. Taxa: não informada. Edital: goo.gl/v8jeKf.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) II
Inscrições presenciais até 23 de janeiro, na Faculdade de Ciências da Saúde 
para entrega de documentos. Concurso público com uma vaga para professor 
substituto na área de nutrição social. Salário: R$ 4.209,12. Taxa: não 
informada. Edital: oo.gl/oekGOF.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) III
Inscrições presenciais 24 de janeiro, no Departamento de Biologia Celular. 
Concurso público com uma vaga de cadastro reserva para professor substituto 
na área de imunologia. Salário: R$ 4.209,12. Taxa: não informada. Edital: 
goo.gl/1eMvE4.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) IV
Inscrições presenciais até 25 de janeiro, no departamento detentor das vagas. 
Concurso público com três vagas para professores substitutos nas áreas de 
teorias da comunicação, ética na Comunicação (1), teorias da comunicação, 
tecnologia da comunicação (1), e jornalismo em televisão (1). Salário: R$ 
4.209,12. Taxa: não informada. Edital: goo.gl/HZExja.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) V
Inscrições presenciais a partir de amanhã (16) até 27 de janeiro, na secretaria 
do departamento detentor da vaga. Concurso público com uma vaga para 
professor substituto na área de políticas de saúde, planejamento e gestão de 
sistema e serviços de saúde. Salário: R$ 4.209,12. Taxa: não informada. Edital: 
goo.gl/fAaOmk.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) VI
Inscrições presenciais a partir de quinta-feira (19) até 30 de janeiro, na 
secretaria do departamento detentor da vaga. Concurso público com uma vaga 
para professor visitante na área de empreendedorismo e inovação. Salário: até 
R$ 5.757,61. Taxa: não informada. Edital: goo.gl/ItLWek.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS (UFPEL)
Inscrições até hoje (15) pelo site www.portalufpel.edu.br. Concurso público com 
13 vagas para professores substitutos nas áreas de ciências e tecnologia de 
alimentos (1), química (1), materiais metálicos (1), geociências (1), línguas 
estrangeiras modernas e literatura estrangeiras modernas (francês) (1), línguas 
e letras (1), ciências e tecnologia de produtos de origem animal (1), zootecnia 
(1), terapia ocupacional (2), gastronomia (1), alimentos (1) e reprodução e 
obstetrícia (1). Salário: até R$ 5.426,30. Taxa: R. Edital: goo.gl/gQqbB7

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR) I
Inscrições abertas até hoje (15) pelo site www.utfpr.edu.br. Concurso público 
com cinco vagas para pedagogo e professor de nível superior nas áreas: 
administração/ gestão de pessoas (1); administração da produção/ gestão da 
qualidade e gestão de projetos (1); ciência da computação/ redes de 
computadores (1); engenharia elétrica/ circuitos elétricos e máquinas elétricas 
(1) e projetos/ CAD, desenho de máquinas e desenho técnico mecânico (1). 
Salário: até R$ 9.114,67. Taxa: R$ 228. 

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR) II
Inscrições abertas até amanhã (16) pelo site www.utfpr.edu.br. Concurso 
público com sete vagas para professor substituto nas áreas/subáreas de: 
computação/ desenvolvimento web e desenvolvimento para dispositivos móveis 
(1), eletricidade industrial/ energia e eficiência energética (2), engenharia 
química/ indústrias de processos químicos (1), matemática/ álgebra (1), 
mecânica/ metrologia e usinagem (1), mecânica/ processos de fabricação (1). 
Salário: até R$ 5.426,30. Taxa: não informada.

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR) III
Inscrições abertas até quinta-feira (19) pelo site www.urfpr.edu.br. Concurso 
público com uma vaga para professor substituto na área de construção civil. 
Salário: R$ 2.968,78 a R$ 5.426,30. Taxa: R$ 84.

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR) IV
Inscrições abertas até sábado (21) pelo site www.utfpr.edu.br. Concurso público 
com duas vagas para professor nas áreas de engenharia elétrica e química. 
Salário: não informado. Taxa: não informada.

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR) V
Inscrições abertas até o próximo domingo (22) pelo site www.utfpr.edu.br. 
Concurso público com duas vagas para professor substituto nas áreas de 
circuitos elétricos e eletrônicos e ensino de química. Salário: R$ 2.968,78 a R$ 
5.426,30. Taxa: R$ 84.

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR) VI
Inscrições de 22 a 23 de janeiro pelo site www.utfpr.edu.br. Concurso público 
com seis vagas para professor substituto nas áreas de agronomia, ciências 
biológicas, computação, matemática, química e zootecnia. Salário: R$ 2.293,41 
até R$ 5.426,30. Taxa: R$ 50 ou R$ 84. 



UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR) VII
Inscrições abertas até 29 de janeiro pelo site www.utfpr.edu.br. Concurso 
público com uma vaga para professor substituto na área de ciências biológicas. 
Salário: de R$ 3.117,22 até R$ 5.697,61, de acordo com a titulação do 
candidato. Taxa: R$ 88.

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR) VIII
Inscrições abertas até 30 de janeiro pelo site www.utfpr.edu.br. Concurso 
público com quatro vagas para professor do magistério nas áreas de 
letras/língua portuguesa (1), letras/língua portuguesa e inglesa (1), 
matemática/cálculo diferencial e integral I, geometria analítica e álgebra linear 
(1) e matemática/matemática do ensino médio I, II, III e IV (1). Salário: de R$ 
3.117,22 até R$ 5.697,61, de acordo com a titulação do candidato. Taxa: R$ 88. 

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR) IX
Inscrições abertas até 7 de fevereiro pelo site www.utfpr.edu.br. Concurso 
público com quatro vagas para professor substituto nas áreas de matemática 
(1), mecânica/processos de fabricação (1), química/química geral (1) e 
engenharia elétrica (1). Salário: de R$ 3.117,22 até R$ 5.697,61, de acordo 
com a titulação do candidato. Taxa: R$ 88.

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR) X
Inscrições abertas até 9 de fevereiro pelo site www.utfpr.edu.br/concursos. 
Concurso público com uma vaga para professor adjunto do magistério superior 
na área de computação. Salário: R$ 9.570,41. Taxa: R$ 240. 

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR) XI
Inscrições abertas até 19 de fevereiro pelo site www.utfpr.edu.br. Concurso 
público com uma vaga para professor adjunto na área de engenharia de 
produçã. Salário: R$ 4.234,77 a R$ 9.114,67. Taxa: R$ 228. 
Edital:goo.gl/KMA67q.

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR) XII
Inscrições presenciais até 3 de março na Secretaria da PROPPG. Concurso 
público com 10 vagas para professor visitante. Salário: não informado. Taxa: 
não informada. Edital: goo.gl/z7DQH5.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA (UNIR)
Inscrições presenciais até amanhã (16) na Sala da Direção do Campus, situada 
na Avenida 2, nº 3756, Setor 10, Jardim Social. Concurso público com cinco 
vagas para professor substituto nas áreas de ciências contábeis (1), da 
educação (3) e jornalismo (1). Salário: até R$ 5.601,41. Taxa: não informada. 
Edital: goo.gl/GxZlLv.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA (UFV) I
Inscrições presenciais até amanhã (16) na Secretaria da Comissão 



Permanente do Pessoal Docente (CPPD), sala 205, Ed. Arthur da Silva 
Bernardes, câmpus Universitário Viçosa - MG. Concurso público com uma vaga 
para professor substituto na área de direito. Salário: até R.982,30. Taxa: R$ 
120,75. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA (UFV) II
Inscrições até 25 de janeiro pelo site www.ufv.br. Concurso público com uma 
vaga para professor adjunto na área de matemática. Salário: até R$ 9.117,34. 
Taxa: R$ 120,75. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA (UFV) III
Inscrições presenciais até 27 de janeiro na Secretaria da Comissão 
Permanente do Pessoal Docente (CPPD), sala 205, Ed. Arthur da Silva 
Bernardes, câmpus universitário de Viçosa - MG. Concurso público com uma 
vaga para professor adjunto na área/ subárea de Psicologia. Salário: até R$ 
9.117,34. Taxa: R$ 120,75. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA (UFV) IV
Inscrições presenciais até 30 de janeiro na Secretaria da Comissão 
Permanente do Pessoal Docente - CPPD, Sala 205 - Ed. Arthur da Silva 
Bernardes - Campus Universitário - Viçosa - MG; Escritório da Reitoria - Belo 
Horizonte: Rua Sergipe, 1.087, 3º andar, Savassi. Concurso público com uma 
vaga para professor adjunto visitante na área de biologia vegetal e biologia 
celular. Salário: não informado. Taxa: R$ 120,75. Edital: goo.gl/GiM4lv.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERL NDIA (UFU) I
Inscrições presenciais até amanhã (16) de janeiro na Faculdade de Engenharia 
Mecânica, localizada na Avenida João Naves de Ávila, nº 2121, Bloco 1M, 
Secretaria (sala 115), campus Santa Mônica em Uberlândia - MG. Concurso 
público com uma vaga para professor visitante adjunto na área de engenharia 
aeronáutica. Salário: até R$ 9.114,67. Taxa: R$ 60. Edital: goo.gl/0b8aUI. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERL NDIA (UFU) II
Inscrições abertas até 23 de janeiro pelo site www.portal.prograd.ufu.br. 
Concurso público com uma vaga para professor substituto na área de filosofia 
geral. Salário: até R$ 5.426,30 de acordo com a titulação. Taxa: R$ 60.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERL NDIA (UFU) III
Inscrições abertas até 23 de janeiro pelo site www.portal.prograd.ufu.br. 
Concurso público com seis vagas para professor substituto na área de 
odontologia pediátrica. Salário: até R$ 5.426,30 de acordo com a titulação. 
Taxa: R$ 60.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERL NDIA (UFU) IV
Inscrições a partir de amanhã (9) a 23 de janeiro pelo site 
www.portal.prograd.ufu.br. Concurso público com uma vaga para professor 
adjunto na área de farmacologia. Salário: R$ 9.114,67. Taxa: R$ 60.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERL NDIA (UFU) V
Inscrições a partir de amanhã (9) até 23 de janeiro pelo site 
www.ingresso.ufu.br. Concurso público com seis vagas para técnico-
administrativos em educação nas áreas de auxiliar de creche (2), hialotécnico 
(1), biólogo (1), médico ginecologista e obstetrícia (1) e médico/ medicina do 
trabalho (1). Salário: até R$ 3.868,21. Taxa: até R$ 80.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERL NDIA (UFU) VI
Inscrições de 23 a 31 de janeiro pelo site www.portal.prograd.ufu.br. Concurso 
público com uma vaga para professor visitante com doutorado na área de 
música/canto. Salário: R$ 9.114,67. Taxa: R$ 60.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERL NDIA (UFU) VII
Inscrições de 6 a 20 de fevereiro pelo site www.portal.prograd.ufu.br. Concurso 
público com uma vaga para professor adjunto na área de contabilidade geral e 
societária. Salário: até R$ 9.114,67 de acordo com a titulação. Taxa: R$ 60.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ (UNIFEI)
Inscrições até terça-feira (17) pelo preenchimento da ficha de inscrição pelo 
site www.unifei.edu.br e posterior envio para a Diretoria de Pessoal da Unifei, 
no câmpus de Itabira, localizado na Rua Irmã Ivone Drumond, nº 200, Bairro 
Distrito Industrial II, Itabira, Minas Gerais. Concurso público com três vagas 
para professor substituto nas áreas de química (1), língua portuguesa (1) e 
economia (1). Salário: até R$ 4.008,68. Taxa: não informada.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC) I
Inscrições presenciais até terça-feira (17) no Campus detentor da vaga 
localizado em Sobral. Concurso público com uma vaga para professor na área 
de matemática para engenharia. Salário: até R$ 9.114,67.Taxa: não informada. 
Edital: goo.gl/PlPKeu. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC) II
Inscrições presenciais até 6 de fevereiro na Secretaria do Departamento. 
Concurso público com cinco vagas para professor adjunto para as áreas 
biologia molecular de plantas (1), história geral (1), tecnologia da arquitetura 
(1), políticas, gestão e avaliação em saúde/ medicina de família e comunidade/ 
internato (1) e histologia e embriologia clínicas (1). Salário: até R$ 8.639,50. 
Taxa: não informada. Edital: goo.gl/5Crxch. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC) III
Inscrições presenciais até 15 de fevereiro na sede do Departamento de 
Estatística e Matemática Aplicada, localizado no Campus do Pici, Prof. Prisco 
Bezerra, bloco 910. O atendimento acontece das 9h às 12h e das 14h às 17h. 
Concurso público com uma vaga para professor adjunto na área de 
probabilidade e estatística. Salário: R$ 9.114,67. Taxa: R$ 227. Edital: 
goo.gl/YNd0Ku. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM) I



Inscrições abertas até terça-feira (17) de janeiro pelo site 
www.ufsm.br/concurso. Concurso público com cinco vagas para professor 
adjunto de planejamento urbano e regional (1); medicina/cirurgia/cirurgia 
otorrinolaringológica (1); comunicação/rádio e televisão (1); medicina/clínica 
médica/ doenças infecciosas e parasitárias (1); engenharia civil/arquitetura e 
urbanismo (1). Salário: R$ 9.114,67. Taxa: não informada Edital: goo.gl/SkaEJx.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM) II
Inscrições abertas até terça-feira (17) de janeiro pelo site www.ufsm.br. 
Concurso público com cinco vagas para professor substituto nas áreas de 
direito público/penal e processual penal (1), direito privado e do trabalho (1), 
direito privado e civil (1) e ciências da saúde/ medicina e pediatria (2). Salário: 
R$ 4.885,53 a R$ 9.114,67. Taxa: R$ 122 a R$ 227.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM) III
Inscrições abertas até 7 de fevereiro pelo site www.ufsm.br. Concurso público 
com cinco vagas para técnico administrativo, de nível médio e superior, nas 
áreas de administrador (1), auditor (1), relações públicas (1), médico veterinário 
(1) e programador de rádio e televisão (1). Salário: até R$ 3.868,21. Taxa: de 
R$ 45 até R$ 95. Edital: goo.gl/Cwt7fF.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO (UFMT) I
Inscrições presenciais de amanhã (16) a terça-feira (17), na Faculdade de 
Medicina. Concurso público com uma vaga para professor substituto na área 
de clínica médica. Salário: até R$ 5.426,30. Taxa: não informada. Edital: 
goo.gl/n2IX18.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO (UFMT) II
Inscrições presenciais até sexta-feira (20) de janeiro, na Secretaria do Instituto 
de Ciências da Saúde (ICS), localizado na Avenida Alexandre Ferronato, nº 
1200, Bloco administrativo. Concurso público com uma vaga para professor 
substituto na área de extensão rural. Salário: até R$ 5.426,30. Taxa: não 
informada. Edital: goo.gl/tp7BgY

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO (UFMT) III
Inscrições presenciais entre 26 e 27 de janeiro, na Secretaria do Instituto de 
Ciências da Saúde (ICS), Bloco Administrativo do Campus Universitário de 
Sinop/ UFMT. Concurso público com uma vaga para professor substituto na 
área de genética e biologia molecular. Salário: até R$ 5.697,61. Taxa: não 
informada. Edital: goo.gl/NaRj2z 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS (UNIFAL) I
Inscrições até terça-feira (17) pelo site www.unifal-mg.edu.br. Concurso público 
com cinco vagas para professor de magistério superior na área de medicina 
familiar e comunitária I a XII, saúde do trabalhador, bases integradas da 
medicina. Salário: até R$ 3.147,69. Taxa: não informada. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS (UNIFAL) II



Inscrições até quinta-feira (19) pelo site www.unifalmg.edu.br/app/rh/inscricoes. 
Concurso público com uma vaga para professor substituto na área de química. 
Salário: até R$ 5.426,30. Taxa: R$ 80. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS (UNIFAL) III
Inscrições até sexta-feira (20) pelo site www.unifalmg.edu.br. Concurso público 
com uma vaga para professor substituto na área de saúde. Salário: até 
R.428,30. Taxa: R$ 80. 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) I
Inscrições abertas até terça-feira (17) pelo site www.sistemas.uff.br/cpd. 
Concurso público com uma vaga para professor substituto na área de físico-
química. Salário: até R$ 5.143,41 de acordo com a carga horária e titulação. 
Taxa: não informada.

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) II
Inscrições abertas até quarta-feira (18) pelo site www.sistemas.uff.br/cpd. 
Concurso público com uma vaga para professor substituto na área de desenho 
técnico. Salário: até R$ 5.143,41 de acordo com a carga horária e titulação. 
Taxa: não informada.

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) III
Inscrições até quinta-feira (19) de janeiro pelo site www.sistemas.uff.br. 
Concurso público com uma vaga para professor substituto para a área de 
história medieval. Salário: até R$ 5.143,41. Taxa: não informada. 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) IV
Inscrições abertas até quinta (19) pelo site www.sistemas.uff.br/cpd. Concurso 
público com uma vaga para professor substituto na área de patologia geral. 
Salário: até R$ 5.143,41 de acordo com a carga horária e titulação. Taxa: não 
informada.

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) V
Inscrições a partir de amanhã (15) até sexta-feira (20) de janeiro pelo site 
sistemas.uff.br/cpd. Concurso público com uma vaga para professor 
universitário na área de concentração teoria e técnicas do jornalismo. Salário: 
até R$ 5.143,41. Taxa: não informada. 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) VI
Inscrições a partir de 24 de janeiro até 2 de fevereiro pelo site www.uff.br. 
Concurso público com uma vaga para professor substituto na área de Patologia 
Clínica, Análises Clínicas e Controle de Qualidade em Laboratório Clínico. 
Salário: até R$ 5.143,41. Taxa: não informada. 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) VII
Inscrições abertas até 26 de janeiro pelo site www.sistemas.uff.br/cpd. 
Concurso público com uma vaga para professor substituto na área de teoria, 
métodos e historiografia. Salário: até R$ 5.143,41 de acordo com a carga 



horária e titulação. Taxa: não informada.

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) VIII
Inscrições abertas até 26 de janeiro pelo site 
www.sistemas.uff.br/cpd.Concurso público com uma vaga para professor 
substituto na área de história do Brasil império. Salário: até R$ 5.143,41 de 
acordo com a carga horária e titulação. Taxa: não informada.

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) IX
Inscrições abertas de terça-feira (17) até 26 de janeiro pelo site 
www.sistemas.uff.br/cpd. Concurso público com uma vaga para professor 
substituto na área de anatomia patologia humana. Salário: até R$ 5.143,41 de 
acordo com a carga horária e titulação. Taxa: não informada.

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) X
Inscrições a partir de 23 de janeiro a 20 de fevereiro pelo site 
www.coseac.uff.br. Concurso público com 113 vagas para técnico 
administrativo em educação em várias áreas. Salário: até 3.868,21 de acordo 
com o nível. Taxa: até R$ 245.

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) XI
Inscrições a partir de 13 de fevereiro até 9 de março pelo site www.uff.br. 
Concurso público com uma vaga para professor substituto na área de nutrição 
em saúde pública. Salário: até R$ 5.143,41. Taxa: não informada. 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) XII
Inscrições presenciais a partir de 19 de junho a 1º de agosto no respectivo 
departamento de ensino em que se destina a vaga. Concurso público com 29 
vagas para professores de várias áreas. Salário: até R$ 9.114,67 de acordo 
com a titulação. Taxa: até R$ 245. Edital: goo.gl/hoa481.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFSCAR) I
Inscrições até quarta-feira (18) pelo site www.concursos.ufscar.br, Concurso 
público com duas vagas para professor substituto. Salário: até R$ 5.697,61. 
Taxa: até R$ 105. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFSCAR) II
Inscrições até sexta-feira (20) pelo site www.concursos.ufscar.br. Concurso 
público com duas vagas para professor efetivo na área ciência da computação 
com sub-área em processamento digital de imagens (1) e engenharia de 
alimentos com sub-área em engenharia de processos com ênfase em 
bioengenharia e biotecnologia (1). Salário: até R$ 9.570,41. Taxa: R$ 239. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFSCAR) III
Inscrições abertas até o próximo domingo (22) pelo site 
www.concursos.ufscar.br. Concurso público com três vagas para técnico-
administrativo em educação. Salário: até R$ 4.015,91. Taxa: R$ 70.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFSCAR) IV
Inscrições até o próximo domingo (22) pelo site www.concursos.ufscar.br. 
Concurso público com uma vaga para professor assistente na área de 
medicina/saúde da criança. Salário: até 3.147,69 com regime de 20 horas. 
Taxa: de R$ 57 a R.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFSCAR) V
Inscrições até 31 de janeiro pelo site www.concursos.ufscar.br. Concurso 
público com três vagas destinadas ao provimento de cargos técnico- 
administrativos em educação nas áreas de técnico em química (1) e técnico em 
eletrônica (1); Em Sorocaba a vaga é na função de técnico de laboratório/ 
mecânica - fabricação mecânica (1). Salário: até R$ 4.015,91. Taxa: R$ 70. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFSCAR) VI
Inscrições abertas até 31 de janeiro pelo site www.concursos.ufscar.br. 
Concurso público com uma vaga para professor assistente. Salário: até 
R.273,01. Taxa: até R$ 79.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFSCAR) VII
Inscrições abertas até 3 de fevereiro pelo site www.concursos.ufscar.br. 
Concurso público com três vagas para professores auxiliares adjuntos. Salário: 
até R.114,67. Taxa: até R$ 79.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFSCAR) VIII
Inscrições abertas até 6 de fevereiro pelo site www.concursos.ufscar.br. 
Concurso público com duas vagas para professor assistente. Salário: até 
R.273,01. Taxa: até R$ 79.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ) I
Inscrições presenciais de amanhã (16) a quarta-feira (18) no Hospital 
Universitário Clementino Fraga Filho - Departamento de Clínica Médica - 11º 
andar, bloco F, sala 05. Concurso público com quatro vagas para professor na 
área de clínica médica/ cardiologia (2) e clínica médica/ propedêutica. Salário: 
até R$ 4.699,21. Taxa: não informada. Edital: goo.gl/JZLBzL.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ) II
Inscrições presenciais de terça-feira (17) a quinta-feira (19) na Escola de 
Educação Infantil da UFRJ, situada na Rua Bruno Lobo, nº 50, Cidade 
Universitária. Concurso público com quatro vagas para professor na área de 
projetos educacionais com crianças de quatro meses a cinco anos e 11 meses. 
Salário: até R$ 4.699,21. Taxa: não informada. Edital: goo.gl/iJKrIV.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ) III
Inscrições presenciais prorrogadas até 24 de janeiro na Escola de Educação 
Infantil, localizada na Rua Bruno Lobo, nº 50 - Cidade Universitária. Concurso 
público com uma vaga para professor efetivo na área de projetos educacionais 
com crianças de 4 meses a 5 anos e 11 meses. Salário: até R$ 4.699,21. Taxa: 
não informada. Edital: goo.gl/nszJpo.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) I
Inscrições presenciais até quarta-feira (18) de janeiro na secretaria do curso 
detentor da vaga. Concurso público com quatro vagas para professores 
efetivos nas áreas de análises clínicas, biotecnologia, biologia e farmácia (1); 
medicina de família e comunidade (2); gravação/música popular (1). Salário: 
até R$ 9.11 4,67 de acordo com a titulação. Taxa: não informada. Edital: 
goo.gl/m5UXj8.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) II
Inscrições presenciais até quinta-feira (19) no departamento onde consta a 
vaga pleiteada. Concurso público com cinco vagas para professor nas áreas 
engenharia elétrica ou engenharia de controle e automação ou engenharia de 
sistemas ou engenharia mecatrônica (1), educação física (1), direito civil (1), 
língua inglesa (1) e linguística aplicada: ensino de língua inglesa (1). Salário: 
até R$ 3.147,69. Taxa: não informada. Edital: goo.gl/uiiq61.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) III
Inscrições presenciais até 3 de fevereiro na Secretaria Geral da Escola de 
Engenharia detentor da vaga, localizada na Av. Pres. Antônio Carlos, 6627 - 
Bloco I - Sala 1505 - Pampulha - Belo Horizonte - MG. Concurso público com 
uma vaga para professor adjunto na área de engenharia eletrônica. Salário: até 
R$ 9.114,67. Taxa: não informada. Edital: goo.gl/uiiq61.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) IV
Inscrições presenciais até 7 de fevereiro na Secretaria do Departamento de 
Ciências Aplicadas à Educação. Concurso público com uma vaga para 
professor adjunto na área de psicologia da educação/psicologia social. Salário: 
até R$ 9.114,67. Taxa: R$ 215,99. Edital: goo.gl/9tSr5x.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) V
Inscrições presenciais até 17 de fevereiro na Secretaria do Departamento de 
Ciências Aplicadas à Educação. Concurso público com uma vaga para 
professor adjunto na área de educação especial/ educação inclusiva. Salário: 
até R$ 9.114,67. Taxa: R$ 215,99. Edital: goo.gl/MoSmvY.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) VI
Inscrições presenciais até 17 de fevereiro na Secretaria Geral da Faculdade de 
Odontologia da UFMG, localizada na Avenida Antônio Carlos, nº 6.627, sala 
2926, em Belo Horizonte - MG. Concurso público com quatro vagas paras 
professores adjunto nas áreas de prótese dentária (1); clínica odontológica (1); 
endodontia (1); clínica odontológica e materiais dentários (1). Salário: R$ 9.11 
4,67 de acordo com a titulação. Taxa: 215,99. Edital: goo.gl/nsJsb8.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA
Inscrições presenciais até quarta-feira (18) na Coordenação de Gestão 
Acadêmica do Centro de Ciências Exatas e Tecnológica. Concurso público com 
duas vagas para professor substituto nas áreas de tecnologia ambiental (1) e 



engenharia civil (1). Salário: não informado. Taxa R$ 60. Edital goo.gl/UBqYr0. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI (UFSJ) I
Inscrições presenciais até quinta-feira (19) no Departamento de Ciências 
Econômicas, localizado no câmpus Tancredo de Almeida Neves, Avenida 
Visconde do Rio Preto, s/n, Colônia do Bengo, sala 219. Concurso público com 
uma vaga para professor substituto na área de ciências econômicas. Salário: 
até R$ 5.426,30. Taxa: R$ 30. Edital: goo.gl/VHbQc.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI (UFSJ) II 
Inscrições presenciais até 6 de fevereiro no Departamento de Medicina, 
câmpus Dom Bosco, localizado na Praça Dom Helvécio, nº 74, em São João 
Del-Rei - MG. Concurso público com duas vagas para professor substituto na 
área de medicina com residência em cirurgia. Salário: até R$ 5.426,30. Taxa: 
R$ 30. Edital: goo.gl/VHbQc.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB) I
Inscrições presenciais de amanhã (16) a sexta-feira (20) no Departamento de 
Biotecnologia Celular e Molecular, situado no câmpus I, Jardim Cidade 
Universitária, CEP 58.051-900, João Pessoa, Paraíba. Concurso público com 
três vagas para professor assistente nas áreas de imunobiologia I, II e 
princípios moleculares e celulares (2) e princípios de parasitologia e interações 
imunológicas e neuroendócrinas (1). Salário: até R$ 5.446,62. Taxa: R$ 140. 
Edital: goo.gl/ackuHk.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB) II
Inscrições presenciais de quarta-feira (18) a 25 de janeiro no Departamento de 
Turismo e Hotelaria, situado no câmpus I, Jardim Cidade Universitária, CEP 
58.051-900, João Pessoa, Paraíba. Concurso público com uma vaga para 
professor assistente na área de turismo e hotelaria. Salário: até R$ 5.446,62. 
Taxa: R$ 140. Edital: goo.gl/ackuHk.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB) III
Inscrições presenciais entre 23 a 27 de janeiro no Departamento de Psicologia, 
situado no câmpus I, Jardim Cidade Universitária, CEP 58.051-900, João 
Pessoa, Paraíba. Concurso público com uma vaga para professor assistente na 
área de psicologia do trabalho e organizações. Salário: até R$ 5.446,62. Taxa: 
R$ 140. Edital: goo.gl/ackuHk.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB) IV
Inscrições presenciais de terça-feira (17) de janeiro a 31 de janeiro no 
Departamento de Ciências Farmacêuticas, situado no câmpus I, Jardim Cidade 
Universitária, CEP 58.051-900, João Pessoa, Paraíba. Concurso público com 
uma vaga para professor adjunto na área de micologia clínica. Salário: até R$ 
8.639,50. Taxa: R$ 140. Edital: goo.gl/es8qXJ.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB) V
Inscrições presenciais entre 24 de janeiro a 2 de fevereiro no Departamento de 



Clínica e Odontologia Social (CCS), situado no câmpus I, Jardim Cidade 
Universitária, CEP 58.051-900, João Pessoa, Paraíba. Concurso público com 
uma vaga para professor auxiliar na área de cirurgia bucomaxilofacial. Salário: 
até R$ 5.446,62. Taxa: R$ 140. Edital: goo.gl/ackuHk.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB) VI
Inscrições presenciais a partir de 7 de fevereiro a 21 de fevereiro no 
Departamento de Ciências Farmacêuticas, situado no câmpus I, Jardim Cidade 
Universitária, CEP 58.051-900, João Pessoa, Paraíba. Concurso público com 
uma vaga para professor adjunto na área de farmacoepidemiologia. Salário: até 
R$ 8.639,50. Taxa: R$ 140. Edital: goo.gl/es8qXJ.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB) VII
Inscrições presenciais a partir de 14 de março até 28 de março no 
Departamento de Ciências Farmacêuticas, situado no câmpus I, Jardim Cidade 
Universitária, CEP 58.051-900, João Pessoa, Paraíba. Concurso público com 
uma vaga para professor adjunto na área de homeopatia e farmacotécnica 
homeopática. Salário: até R$ 8.639,50. Taxa: R$ 140. Edital: goo.gl/es8qXJ.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE I
Inscrições presenciais a partir de amanhã (16) até sexta-feira (20) na 
Secretaria da Unidade Acadêmica de Medicina Veterinária do Centro de Saúde 
e Tecnologia Rural da UFCG, Campus de Patos, localizada na Avenida dos 
Universitários, s/nº, Rodovia Patos Teixeira, Km 1, Bairro Jatobá. Concurso 
público com uma vaga para professor substituto na área de tecnologia e 
inspeção de leite e derivados. Salário: não informado. Taxa: R$ 50. Edital: 
goo.gl/GWTxS. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE II
Inscrições presenciais a partir de amanhã (16) até 27 de janeiro na 
universidade, câmpus Cuité no Protocolo Setorial do CES. Concurso público 
com uma vaga para professor auxiliar na área de enfermagem na atenção à 
saúde coletiva e enfermagem obstétrica. Salário: não informado. Taxa: R. 
Edital: goo.gl/GWTxS. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE III
Inscrições presenciais a partir de amanhã (16) até 27 de janeiro na 
universidade, no Protocolo Setorial do CES/ UFCG campus de Cuité. Concurso 
público com uma vaga para professor substituto na área de assistência 
farmacêutica, atenção farmacêutica, gestão farmacêutica, epidemiologia e 
saúde pública e estágio supervisionado em assistência farmacêutica. Salário: 
não informado. Taxa: R. Edital: goo.gl/GWTxS. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE IV
Inscrições presenciais de 31 até 3 de fevereiro na universidade, situada na 
Avenida Aprígio Veloso, nº 882, Bodocongó. Concurso público com uma vaga 
para professor substituto na área de geografia humana. Salário: não informado. 
Taxa: R. Edital: goo.gl/GWTxS.



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA DO SUL (UFFS)
Inscrições presenciais até sexta-feira (20) na Assessoria de Gestão de 
Pessoas, sala 233 do bloco dos professores/administrativo, situado no câmpus 
Laranjeiras do Sul, Rodovia BR 158, km 405, Laranjeiras do Sul, Paraná. 
Concurso público com quatro vagas para professor substituto nas áreas de 
microbiologia (1), meio ambiente desenvolvimento e responsabilidade 
socioambiental (1), economia agrícola e desenvolvimento rural (1) e 
administração (1). Salário: R$ 3.534,07 para cargos de 20h por semana, e até 
R$ 6.155,61, para cargos de 40h semanais, de acordo com a titulação do 
candidato. Taxa: R$ 22. Edital: goo.gl/fTrhpm.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR) I
Inscrições abertas até sexta-feira (20) na Secretaria do Departamento em que 
a vaga se destina, cujo endereços estão listados no edital. Concurso público 
com quatro vagas para professor substituto nas áreas de direito processual 
penal (1), direito romano (1), enfermagem (1) e semiologia (1). Salário: R$ 
3.305,07 para cargos de 20h por semana, e até R$ 5.697,61, para cargos de 
40h semanais, de acordo com a titulação do candidato. Taxa: R$ 44. Edital: 
goo.gl/3tjkU2.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR) II
Inscrições abertas até sexta-feira (20) na Secretaria do Departamento do Setor 
Palotina, Rua Pioneiro, 2153, Jardim Dallas, Palotina. Concurso público com 
uma vaga para professor substituto na área de medicina veterinária. Salário: de 
R$ 3.117,22 até R$ 5.697,61, de acordo com a titulação do candidato, além de 
auxílio-alimentação de R$ 458. Taxa: R$ 44. Edital: goo.gl/fwf1f6.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR) III
Inscrições abertas até sexta-feira (20) na Unidade de Gestão de Pessoas do 
Setor Litoral, situado à Rua Jaguariaíva nº 512, Caiobá, município de Matinhos, 
Paraná. Concurso público com uma vaga para professor substituto na área de 
educação especial/ensino de artes e necessidades educativas especiais. 
Salário: de R$ 4.209,12 até R$ 5.697,61, de acordo com a titulação do 
candidato, além de auxílio-alimentação de R$ 458. Taxa: R$ 44. Edital: 
goo.gl/nYJxj6.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR) IV
Inscrições reabertas até 8 de fevereiro no Setor de Ciências da Saúde, 
localizado na Rua Padre Camargo, nº 285, 1º andar, Alto da Glória, Curitiba, 
Paraná. Concurso público com uma vaga para professor assistente na área de 
propodêutica médica. Salário: R$ 2.768,02. Taxa: R$ 69. Edital: goo.gl/1q7SY3.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE (FURG) I
Inscrições até o próximo domingo (22) pelo site www.progep.furg.br. Concurso 
público com uma vaga para técnico administrativo para atuar na área de artes 
gráficas. Salário. R$ 2.175,17. Taxa: R$ 70. Edital: goo.gl/nGq3OA. 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE (FURG) II
Inscrições a partir de amanhã (16) até 31 de janeiro pelo site 
www.progep.furg.br. Concurso público com duas vagas para professor do 
magistério superior, nas áreas de saúde coletiva (1) e administração (1). 
Salário: R$ 9.114,67. Taxa: de R$ 80 até R. Edital: goo.gl/CzbnJD.

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO (UFERSA)
Inscrições abertas até 23 de janeiro pelo e-mail proppg@ufersa.edu.br. A 
documentação deve ser enviada em um único arquivo, que deve conter, entre 
outros documentos, currículo lattes, diploma de doutorado e projeto de 
pesquisa com plano de trabalho relacionado com as áreas de pesquisa 
relacionadas do PPG. Concurso público com cinco vagas para professores 
visitantes nas áreas de sistemas de comunicação e automação (1), matemática 
(1), tecnologias e instituições (1), administração pública (1) e administração (1). 
Salário: até R$ 8.344,64. Taxa: não informada. Edital: goo.gl/Tnzhrp.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC) I
Inscrições até 24 de janeiro pelo site www.ufabc.edu.br.Concurso público com 
14 vagas para professores nas áreas de filosofia (3), química (1) e física (10). 
Salário: até R$ 9.114,67 de acordo com a titulação. Taxa: R$ 216.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC) II
Inscrições abertas até 28 de fevereiro pelo site www.ufabc.edu.br. Concurso 
público com três vagas para professores adjuntos nas áreas de neurociência 
teórica e computacional (1), neurofisiologia (1), e neurobiologia (1). Salário: R$ 
9.114,67. Taxa: R$ 216.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC) III
Inscrições abertas até 28 de fevereiro pelo site www.ufabc.edu.br. Concurso 
público com seis vagas para professores adjuntos nas áreas de organização 
dos sistemas computacionais (1), fundamentos de computação (1), 
computação científica e aplicada (2) e sistemas de computação (2). Salário: até 
R$ 9.114,67. Taxa: R$ 216.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC) IV
Inscrições abertas de sexta-feira (20) a 20 de março mediante o preenchimento 
do requerimento no site www.ufabc.edu.br e envio deste para a 
Superintendência de Gestão de Pessoas - Divisão de Concursos, situada na 
Avenida dos Estados, nº 5.001, Bairro Bangu, Santo André, São Paulo, CEP 
09210-580. Concurso público com uma vaga para professor visitante na área 
de matemática. Salário: R$ 9.114,67. Taxa: não informada.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC) V
Inscrições abertas de sexta-feira (20) a 20 de março mediante o preenchimento 
do requerimento no site www.ufabc.edu.br e envio deste para a 
Superintendência de Gestão de Pessoas - Divisão de Concursos, situada na 
Avenida dos Estados, nº 5.001, Bairro Bangu, Santo André, São Paulo, CEP 
09210-580. Concurso público com duas vagas para professor visitante na área 



de matemática aplicada. Salário: R$ 9.114,67. Taxa: não informada.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC) VI
Inscrições de sexta-feira (20) a 20 de março mediante o preenchimento do 
requerimento no site www.ufabc.edu.br e envio deste para a Superintendência 
de Gestão de Pessoas - Divisão de Concursos, situada na Avenida dos 
Estados, nº 5.001, Bairro Bangu, Santo André, São Paulo, CEP 09210-580. 
Concurso público com duas vagas para professor visitante na área de 
matemática. Salário: R$ 8.639,50. Taxa: não informada.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC) VII
Inscrições de sexta-feira (20) a 20 de março mediante o preenchimento do 
requerimento no site www.ufabc.edu.br e envio deste para a Superintendência 
de Gestão de Pessoas - Divisão de Concursos, situada na Avenida dos 
Estados, nº 5.001, Bairro Bangu, Santo André, São Paulo, CEP 09210-580. 
Concurso público com uma vaga para professor visitante na área de 
neurociência. Salário: R$ 8.639,50. Taxa: não informada.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC) VIII
Inscrições de sexta-feira (20) a 20 de março mediante o preenchimento do 
requerimento no site www.ufabc.edu.br e envio deste para a Superintendência 
de Gestão de Pessoas - Divisão de Concursos, situada na Avenida dos 
Estados, nº 5.001, Bairro Bangu, Santo André, São Paulo, CEP 09210-580. 
Concurso público com uma vaga para professor visitante na área de 
neuropsicofarmacologia. Salário: R$ 8.639,50. Taxa: não informada.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC) IX
Inscrições de 23 de janeiro a 23 de março mediante o preenchimento do 
requerimento no site www.ufabc.edu.br e envio deste para a Superintendência 
de Gestão de Pessoas - Divisão de Concursos, situada na Avenida dos 
Estados, nº 5.001, Bairro Bangu, Santo André, São Paulo, CEP 09210-580. 
Concurso público com duas vagas para professor adjunto nas áreas 
neurociência teórica e computacional (1); e neurobiologia celular e molecular 
(1). Salário: até R$ 9.114,67. Taxa: não informada.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC) X
Inscrições de 30 de janeiro até 30 de março pelo site www.ufabc.edu.br. 
Concurso público com seis vagas para professor adjunto nas áreas de 
organização dos sistemas computacionais (1), fundamentos de computação 
(1), computação científica e aplicada (2), sistemas de computação (2). Salário: 
até R$ 9.114,67. Taxa: R$ 216. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC) XI 
Inscrições abertas até 31 de março pelo site www.ufabc.edu.br. Concurso 
público com 40 vagas para professores adjuntos de várias áreas. Salário: até 
R$ 9.114,67. Taxa: R$ 227.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS) I



Inscrições até 24 de janeiro pelo site www.ufrgs.br. Concurso público com 10 
vagas para profissionais da carreira de magistério de ensino básico, técnico e 
tecnológico para o Colégio de Aplicação, nas áreas de departamentos de 
ciências exatas e da natureza; comunicação; expressão e movimento e de 
humanidades nas áreas/ subáreas de: educação especial (1 vaga), matemática 
(1 vaga), línguas estrangeiras/ língua francesa (1 vaga), língua portuguesas e 
literatura (1 vaga), ciências da saúde/ educação física (1 vaga), artes visuais (1 
vaga), teatro (1 vaga), música (1 vaga), ciências humanas/ história (1 vaga), e 
ciências humanas/ geografia (1 vaga). Salário: até R$ 9.114,67. Taxa: de R a 
R$ 208. Edital: goo.gl/TsaSrW.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS) II
Inscrições abertas até 15 de fevereiro pelo site www.ufrgs.br. Concurso público 
com 11 vagas para professor para as áreas de: matemática (1); construção 
civil/ técnicas e sistemas construtivos (1); geotecnia/ investigação geotécnica e 
fundações (1); arquitetura e urbanismo/ estudos urbanos, planos e projetos 
urbanísticos (3); arquitetura e urbanismo/ projeto arquitetônico: fundamentos, 
projeto e tecnologia da arquitetura (1); desenho técnico (1); língua brasileira de 
sinais (1); música/ percepção musical e harmonia (1); e música/ violão (1). 
Salário: até R$ 9.114,67. Taxa: não informada.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UNIRIO)
Inscrições presenciais até 27 de janeiro nos locais onde são disponibilizadas as 
vagas. Concurso público com nove vagas para professor de diversas áreas. 
Salário: até R$ 4.014. Taxa: R$ 90. Edital: goo.gl/xy9uAE.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ (UNIFESSPA) 
Inscrições até 28 de janeiro pelo site www.concurso.unifesspa.edu.br. Concurso 
público com duas vagas para as disciplinas de ensino de geografia (1) e 
etnologia indígena (1). Salário: até R$ 9.114,67. Taxa: até R

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ (UFPI)
Inscrições presenciais de amanhã (16) a 30 de janeiro na Secretaria do Colégio 
Técnico, localiza na Rodovia Municipal Bom Jesus-Viana , Planalto Horizonte, 
Bom Jesus - PI. Concurso público com uma vaga para professor substituto na 
área de enfermagem. Salário: R$ 2.968,78 a R$ 5.426,30. Taxa: R$ 74,21 e R$ 
135,65. Edital: goo.gl/Bruky2.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG) I
Inscrições até 2 de fevereiro pelo site www.cs.ufg.br. Concurso público com 32 
vagas para técnico-administrativo. Salário: até R$ 3868,21. Taxa: até R$ 150. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG) II
Inscrições até 3 de fevereiro pelo site www.ufg.com.br. Concurso público com 4 
vagas para professores nas áreas de infraestrutura de transporte (1), logística 
(1), sistemas inteligentes de transportes (1), e transporte ferroviário (1). Salário: 
até R$ 9.114,67. Taxa: não informada. Edital: goo.gl/TjKpHM



UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA) 
Inscrições até 6 de fevereiro pelo site www.concursos.ufba.br. Concurso público 
com 123 vagas para técnicos administrativos para várias áreas. Salário: de R$ 
1.834,69 a R$ 7.736,42. Taxa: de R$ 80 a R$ 100.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC)
Inscrições presenciais até 8 de fevereiro nas secretarias dos respectivos 
programas de pós-graduação, cujos endereços podem ser consultados no 
edital. Concurso público com 32 vagas para professor visitante estrangeiro nas 
áreas de estudos da tradução (1); engenharia de produção (2); educação física 
(2); engenharia de gestão do conhecimento (2); educação (2); economia (2); 
biotecnologia e biociências (2); engenharia de automação e sistemas (2); 
bioquímica (2); antropologia (2); farmácia (1); física (2); história (1); engenharia 
ambiental (1); literatura (2); psicologia (2); saúde coletiva (2); e sociologia 
política (2). Salário: R$ 14.679,91. Taxa: R$ 20. Edital: goo.gl/3Nw9NE.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL (UFMS) 
Inscrições presenciais a partir de quarta-feira (18) a 19 de fevereiro pelo site 
www.concursos.ufms.br. Concurso público com 79 vagas para professor 
efetivo. Salário: R$ 5.123,90. Taxa: até R$ 250. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI (UFCA)
Inscrições até 31 de março pelo site www.forms.ufca.edu.br. Concurso público 
com 67 vagas para professor em diversas áreas. Salário: R$ 4.234,77 a R$ 
9.114,67. Taxa: R$ 117,30 e R$ 239,30. Edital: goo.gl/YYkgcP.

INSTITUTOS
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
CATARINENSE (IFC) I
Inscrições presenciais até amanhã (16) na Coordenação de Gestão de 
Pessoas (CGP) - câmpus Ibirama situado na Rua Doutor Getúlio Vargas, nº 
3006, Bela Vista. Concurso público com uma vaga para professor substituto na 
área de letras. Salário: R$ 3.117,22 a R$ 5.697,61. Taxa: R$ 20. Edital: 
goo.gl/Fzh7PO.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
CATARINENSE (IFC) II
Inscrições presenciais até sexta-feira (20) na Coordenação de Gestão de 
Pessoas (CGP) no Campus de São Francisco do Sul, situado na Rodovia 
Duque de Caxias, km 6, s/nº. Concurso público com uma vaga para professor 
substituto na área de contabilidade. Salário: R$ 2.968,78 a R$ 5.426,30. Taxa: 
R$ 20. Edital:goo.gl/rKZICx.

INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - C MPUS OSÓRIO (IFRS) I
Inscrições presenciais até amanhã (16) de janeiro na Coordenadoria de Gestão 
de Pessoas do câmpus Osório, localizada na Rua Santos Dumont, nº 2127, 
Bairro Albatroz em Osório (RS). Concurso público com quatro vagas nas áreas 



de física (1), informática (1), administração (1) e letras português/inglês (1). 
Salário: não informado. Taxa: não informada. Edital: goo.gl/L7OVWZ.

INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - C MPUS BENTO 
GONÇALVES (IFRS) II
Inscrições presenciais até sexta-feira (20) de janeiro na Coordenadoria de 
Gestão de Pessoas, localizada na Avenida Osvaldo Aranha, nº 540, Bento 
Gonçalves (RS). Concurso público com uma vaga para professor substituto na 
área de letras português/inglês. Salário: até R$ 5.426,30. Taxa: não informada. 
Edital: goo.gl/oyLZK5.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO 
GRANDE DO SUL - C MPUS ERECHIN (IFRS) III
Inscrições presenciais até sexta-feira (20), no Gabinete do Campus Erechim, 
localizado na Avenida José Oscar Salazar, nº 879, bairro Três Vendas. 
Concurso público com uma vaga para professor substituto na área de 
moda/vestuário. Salário: até R$ 5.697,61. Taxa: não informada. Edital: 
goo.gl/CrmoCz.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO 
GRANDE DO SUL – C MPUS CAIXIAS DO SUL (IFRS) IV
Inscrições presenciais até 23 de janeiro, na Coordenadoria de Gestão de 
Pessoas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 
do Sul - Câmpus Caxias do Sul, localizado à Rua Avelino Antônio de Souza, nº 
1.730 no Bairro Fátima em Caxias do Sul (RS). Concurso público com uma 
vaga para professor substituto na área de química ambiental. Salário: até R$ 
5.697,61. Taxa: não informada. Edital: goo.gl/DuyCvE.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
CATARINENSE – C MPUS IBIRAMA (IFC) I
Inscrições presenciais até amanhã (16) de janeiro, na Coordenação de Gestão 
de Pessoas (CGP) - Campus Ibirama situado na Rua Doutor Getúlio Vargas, nº 
3006, Bela Vista. Concurso público com uma vaga para professor substituto na 
área de letras/português. Salário: até R$ 5.697,61. Taxa: R$ 20. Edital: 
goo.gl/jtZpSv .

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
CATARINENSE – C MPUS LUZERNA (IFC) II
Inscrições até 25 de janeiro, na Coordenação de Gestão de Pessoas do IFC, 
localizada na Rua Vigário Frei João, nº 550 no Centro de Luzerna – SC. 
Concurso público com uma vaga para professor na área de geografia. Salário: 
até R$ 3.305,07. Taxa: R$ 20. Edital: goo.gl/jtZpSv.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
CATARINENSE – C MPUS RIO DO SUL (IFC) III
Inscrições presenciais até 26 de janeiro no Campus Rio do Sul - Sede, 
localizado na Estrada do Redentor, nº 5.566. Concurso público com uma vaga 
para professor na área de matemática. Salário: até R$ 5.697,61. Taxa: R$ 20. 



Edital: goo.gl/RhzEvc.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
CATARINENSE – C MPUS VIDEIRA (IFC) IV
Inscrições presenciais a partir de amanhã (16) até 27 de janeiro, no Câmpus 
Videira, das 8h às 13h na Rodovia SC 135, km 125 no bairro Campo 
Experimental em Videira – SC. Concurso público com uma vaga para professor 
substituto na área de educação física. Salário: até R$ 5.697,61. Taxa: R$ 20. 
Edital: goo.gl/OF2dfu.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
CATARINENSE – C MPUS IBIRAMA (IFC) V
Inscrições presenciais até 30 de janeiro, no Campus de São Francisco do Sul, 
situado na Rodovia Duque de Caxias, km 6, s/nº, no horário das 8h30 às 11h30 
e das 13h30 às 16h30 entre os dias 2 e 20 de janeiro de 2017. Concurso 
público com uma vaga para professor substituto na área de contabilidade geral 
e gestão de custos, gestão tributária e matemática financeira. Salário: até R$ 
5.426,30. Taxa: R$ 20. Edital: goo.gl/OF2dfu.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
CATARINENSE – C MPUS VIDEIRA (IFC) VI
Inscrições presenciais até 30 de janeiro, no Campus Videira, das 8h às 13h na 
Rodovia SC 135, km 125 no bairro Campo Experimental em Videira – SC. 
Concruso público com uma vaga para professor substituto na área de redes 
sociais; rede de computadores; sistemas distribuídos; hardware e sistemas 
operacionais. Salário: até R$ 5.697,61. Taxa: R$ 20. Edital: goo.gl/jtZpSv.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO 
DE JANEIRO (IFRJ) 
Inscrições presenciais até amanhã (16) no câmpus Realengo, na Rua 
Professor Carlos Wenceslau, nº 343, Realengo, Rio de Janeiro - RJ. Concurso 
público com duas vagas para professor substituto para as áreas de patologia 
geral e semiologia e saúde do idoso e terapia ocupacional no desenvolvimento 
infantil, terapia ocupacional nas disfunções neonatais e estágio I em terapia 
ocupacional. Salário: até R$ 1.966,67. Taxa: R$ 50. Edital: goo.gl/k3C2Xj. 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 
PARANÁ (IFPR) I
Inscrições presenciais até terça-feira (17) no Protocolo do câmpus Palmas, 
situado na Avenida Bento Munhoz da Rocha, PRT 280 Trevo, Codapar s/n, 
Palmas, Paraná. Concurso público com seis vagas para professor nas áreas de 
administração (1), enfermagem (1), farmácia (1), geografia (1), matemática (1) 
e sociologia (1). Salário: de R$ 3.117,22 até R$ 5.697,61 de acordo com a 
titulação do candidato. Taxa: R$ 31. Edital: goo.gl/bUco3z.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 
PARANÁ (IFPR) II
Inscrições presenciais até 24 de janeiro no Protocolo do câmpus Pinhais, 



situado na Rua Humberto de Alencar Castelo Branco, 1575, Jardim Amélia, 
Pinhais. Concurso público com uma vaga para professor substituto na área de 
educação física. Salário: de R$ 2.968,78 até R$ 5.426,30, de acordo com a 
titulação do candidato. Taxa: R$ 29. Edital: goo.gl/xeWMfo (edital nº 5).

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 
PARANÁ (IFPR) III
Inscrições presenciais de 23 a 27 de janeiro na secretaria acadêmica, situada 
no câmpus Avançado Astorga, localizada na Rodovia PR 454, Contorno Norte, 
Astorga, Paraná, CEP 86.730-00. Concurso público com uma vaga para 
professor na área de ciências exatas/matemática. Salário: de R$ 2.968,78 até 
R$ 5.426,30. Taxa: R$ 29. Edital: goo.gl/QfGwJZ.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 
PARANÁ (IFPR) IV
Inscrições presenciais até 27 de janeiro no Protocolo do Câmpus Pitanga, 
situado na Rua José de Alencar, 880, Jardim Planalto, Pitanga, Paraná, CEP 
85.200-00. Concurso público com uma vaga para professor substituto na área 
de geografia. Salário: R$ 2.129,80. Taxa: R$ 21. Edital: goo.gl/YIJYWK.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 
PARANÁ (IFPR) V
Inscrições presenciais até 27 de janeiro na Seção de Gestão de Pessoas do 
câmpus Telêmaco Borba, situada na Rodovia PR 160, Km 19,5, Jardim 
Bandeirantes. Concurso público com uma vaga para professor substituto na 
área de matemática. Salário: R$ 2.868,78. Taxa: R$ 29. Edital: goo.gl/OGBfhN.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 
PARANÁ (IFPR) VI
Inscrições presenciais de quarta-feira (18) a 27 de janeiro no Protocolo do 
câmpus Quedas do Iguaçu, situado na Rua Marginal Imbirama, 300, saída para 
Linha Tapuí, Quedas do Iguaçu, Paraná. Concurso público com duas vagas 
para professor substituto nas áreas de sociologia (1) e física (1). Salário: de R$ 
2.236,29 até R$ 5.697,61 de acordo com a titulação do candidato. Taxa: R$ 22. 
Edital: goo.gl/6qCihe.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO 
PAULO (IFSP) I
Inscrições presenciais na sede do câmpus até quarta-feira (18). Concurso 
público com uma vaga para professor substituto na área de manutenção de 
aeronaves. Salário: R$ 5.426,30. Taxa: não informada. Edital: goo.gl/fWUUKU.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO 
PAULO (IFSP) II
Inscrições presenciais de amanhã (16) a 27 de janeiro no câmpus São Roque, 
localizado na Rodovia Prefeito Quintino de Lima, nº 2.100, Paisagem Colonial. 
Concurso público com uma vaga para professor substituto na área de meio 
ambiente. Salário: de R$ 2.236,29 a R$ 5.426,30. Taxa: R$ 15. Edital: 



goo.gl/l7k4hg.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 
CEARÁ (IFCE)
Inscrições abertas até quarta-feira (18) pelo site qselecao.ifce.edu.b. Concurso 
público com uma vaga para professor substituto na área de química. Salário: 
não informado. Taxa: R$ 150.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO 
GROSSO (IFMT)
Inscrições até quinta-feira (19) pelo site www.ifmt.edu.br. Concurso público com 
11 vagas para professor substituto nas áreas português/ espanhol (1); 
agronomia (2); gestão ambiental (1), sociologia (1); ciências biológicas (1); 
química (1); engenharia elétrica (1); história (1); topografia (1) e direito (1). 
Salário: até R$ 5.426,30. Taxa: não informada. 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRI 
NGULO MINEIRO (IFTM)
Inscrições abertas até sexta-feira (20) na Coordenação de Gestão de Pessoas 
do IFTM, câmpus Uberlândia, localizada no Centro, na Avenida. Blanche 
Galassi, nº 150, Bairro Morada da Colina. Concurso público com duas vagas 
para professores substitutos na área de administração e economia. Salário: Até 
R$ 5.426,30
de acordo com a titulação. Taxa: Não informada. Edital: goo.gl/gXTVx0.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 
ESPÍRITO SANTO (IFES) 
Inscrições presenciais até sexta-feira (20) na Coordenadoria de Seleção e 
Desenvolvimento de Pessoas do Instituto Federal do Espírito Santo, câmpus 
Vitória, localizada na Avenida Vitória, nº 1729, Jucutuquara em Vitória - ES. 
Concurso público com cinco vagas para professor substituto nas áreas de 
eletrotécnica (1), estradas (1), letras/ inglês (1), segurança do trabalho (1) e 
sociologia (1). Salário: até R$ 5.426,30. Taxa: não informada. Edital: 
goo.gl/42uGSH. 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
FARROUPILHA (IF FARROUPILHA) 
Inscrições presenciais até sexta-feira (20) na Coordenadoria de Gestão de 
Pessoas, localizada na Avenida Osvaldo Aranha, nº 540, Bento Gonçalves - 
RS. Concurso público com uma vaga para professor substituto na área de 
letras. Salário: não informado. Taxa: não informada. Edital: goo.gl/OjyBkp.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 
SUDESTE DE MINAS GERAIS (IF SUDESTE DE MINAS GERAIS)
Inscrições abertas até 23 de janeiro pelo site www.ifsudestemg.edu.br. 
Concurso público com nove vagas para professor substituto nas áreas de 
biologia (1); matemática (1); zootecnia (1); ciências sociais e aplicadas - 
gestão, contabilidade e finanças (2); ciências da saúde - educação física (1); e 



ciências sociais e aplicadas - administração geral (2); ciência e tecnologia de 
alimentos (1). Salário: de R$ 2.968,78 a R$ 5.426,30. Taxa: não informada 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO 
(IF BAIANO) I
Inscrições até 23 de janeiro pelo site www.concursos.ifbaiano.edu.br. Concurso 
público com 65 vagas para professores de ensino básico, técnico e tecnológico 
e para técnico-administrativos em diversas áreas. Salário: até R$ 9.114,67. 
Taxa: até R$ 150. 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO 
(IF BAIANO) II 
Inscrições a partir de 2 de março a 2 de abril pelo site 
www.concursos.ifbaiano.edu.br. Concurso público com 26 vagas para cargos 
técnico-administrativos nas áreas de analista de tecnologia da informação (5); 
economista (1); bibliotecário-documentalista (1); médico veterinário (2); 
relações públicas (1); assistente em administração (2); revisor de texto braile 
(10); técnico em alimentos e laticínios (2); técnico em contabilidade (1) e 
assistente de aluno (1). Salário: R$ 1.834,69 a R$ 9.114,67. Taxa: R$ 60; R$ 
80; R$ 100 ou R$ 150. 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO 
(IF BAIANO) III
Inscrições a partir de 2 de março a 2 de abril pelo site 
www.concursos.ifbaiano.edu.br. Concurso público com 43 vagas para professor 
nas áreas de música (13); atendimento educacional especializado (14); 
matemática (2); história (2); língua inglesa (2); meio ambiente (4); 
cooperativismo (2); agronomia (2), engenharia química (1) e gastronomia (1). 
Salário: R$ 1.834,69 a R$ 9.114,67. Taxa: R$ 60; R$ 80; R$ 100 ou R$ 150.

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA 
FONSECA (CEFET/RJ)
Inscrições presenciais de amanhã (16) até 23 de janeiro nos câmpus de Angra 
dos Reis, Itaguaí, e Valença. Concurso público com seis vagas para professor 
substituto para as áreas de física, engenharia, eletrônica, administração, língua 
portuguesa/espanhol, química Salário: não informado. Taxa: não informada.
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Folha Dirigida: Área de apoio do IFRJ atraiu mil candidatos

Área de apoio do IFRJ atraiu mil candidatos

O concurso IFRJ 2016 para a  área de apoio atraiu 1.029 pessoas. O cargo 
mais procurado, e também o mais concorrido, é assistente social, para atuação 



em Duque de Caxias: 209 candidatos para uma vaga. O número de inscritos 
por  cargo  pode  ser  consultado  AQUI.  O  quantitativo  de  concorrentes  do 
concurso do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de 
Janeiro (IFRJ) para docentes (ganhos de R$4.692,77 a R$9.572,67), com 72 
vagas,  sairá,  segundo o  IFRJ,  na próxima semana.  Para essa seleção,  as 
inscrições são aceitas, no site do  CefetMinas,  organizador,  até esta quinta-
feira, dia 12.

 A taxa, de R$200, deve ser paga até sexta, 13, em qualquer agência bancária. 
A partir do dia 21 deste mês, os candidatos da área de apoio e magistério terão 
acesso, no site do CefetMinas, ao cartão, com local e horário da prova objetiva. 
A avaliação está marcada para o dia 29, pela manhã para docentes e à tarde 
para a área de apoio. O concurso IFRJ 2016 é para 82 vagas, sendo dez na 
área de apoio e 72 no magistério. Na área de apoio, as oportunidades são para 
os  níveis  médio/técnico  e  superior,  com ganhos  variando  de  R$2.752,80  e 
R$4.326,20.  O  regime  de  contratação  é  o  estatutário,  que  assegura  a 
estabilidade.

 

Serviço

Cartão: www.concursos.fundacaocefetminas.org.br/

Diário do Vale: IFRJ – Pinheiral abre inscrições para curso superior 
licenciatura em computação

IFRJ – Pinheiral abre inscrições para curso superior licenciatura em 
computação

Pinheiral- Estão abertas as inscrições para o curso gratuito Licenciatura em 
Computação,  o  primeiro  curso  superior  do  Campus  Pinheiral  do  Instituto 
Federal do Rio de Janeiro. As inscrições seguem até o dia 31 de janeiro de 
2017  e  deverão  ser  realizadas,  exclusivamente,  no  Campus Pinheiral, 
localizado à Rua José Breves, 550, Centro, Pinheiral, de segunda a sexta-feira, 
das 9h às 19h.

Não haverá taxa de inscrição e o processo de seleção de alunos utilizará a 
nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) das edições de 2013, 2014, 
2015  ou  2016.  Os  procedimentos  da  inscrição,  o  cronograma completo  do 
processo seletivo e demais informações, o candidato pode encontrar na página 
da unidade www.ifrj.edu.br/pinheiral na opção Graduação.

O curso Licenciatura em Computação será ofertado de forma gratuita e terá a 
duração de oito semestres. As aulas acontecerão de segunda a sexta-feira, das 
18h às 22h, com eventuais atividades no sábado, no período entre 8h e 12h.

http://www.ifrj.edu.br/pinheiral
http://www.concursos.fundacaocefetminas.org.br/
http://static-files.folhadirigida.com.br/uploads/ifrj---2016---numero-de-inscritos-area-de-apoio.pdf


O coordenador do curso, Professor Cilmar Santos de Castro, afirmou que o 
objetivo desta graduação é formar profissionais de Computação – Educação, 
habilitados para atuar em diversos espaços. “Com ênfase em desenvolvimento 
de software e de soluções educacionais,” complementou.

Sobre  o  mercado  de  trabalho,  o  Professor  Cilmar  defendeu:  “Há  amplas 
oportunidades  de  atuação  profissional,  que  vai  desde  o  ensino  formal  – 
habilitação adquirida pela formação em licenciatura – à atuação em núcleos de 
educação a distância, empresas de desenvolvimento de software, treinamento 
empresarial e o desenvolvimento carreira acadêmica.”

20/01

Metrópoles: Mostra no CCBB reúne filmes que discutem a diversidade de 
gêneros

Mostra no CCBB reúne filmes que discutem a diversidade de gêneros

Obras de Pedro Almodóvar, Billy Wilder e Alain Berliner estão na programação 
de Um Outro, Eu Mesmo – Variações Sobre Gênero no Cinema

O que há em comum entre “Minha Vida em Cor de Rosa” (1997 — foto no alto), 
de Alain Berliner, “Meninos Não Choram” (1999), de Kimberly Peirce, “Tomboy 
(2011), de Céline Sciamma, e “Hedwig — Rock, Amor e Traição” (2001), de 
John C Mitchell? Todos tratam, de alguma forma, da redefinição do conceito de 
gênero em nosso tempo.

E é justamente isso que os une na programação de Um Outro, Eu Mesmo — 
Variações Sobre Gênero no Cinema. A mostra que estreia nesta sexta-feira 
(20/1) no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) traz olhares sobre o tema por 
de cineastas de diferentes nacionalidades. 

A curadoria é do cineasta Gustavo Galvão, que teve a preocupação de não se 
deter em produções consagradas e contemporâneas. Até 13/2, serão exibidos 
desde “Quanto Mais Quente Melhor” (1959), de Billy Wilder, à recente produção 
turca “Cinco Graças”, (2015), de Deniz Gamze Ergüven.

Galvão  também  incluiu  um programa  de  curtas  feitos  no  Brasil,  Inglaterra, 
Suécia e Argélia, que abre a mostra. “A essência deste projeto consiste em 
canalizar o potencial de conscientização que essas obras possuem, situando-
as como faróis em um mundo em franca transformação”, comenta.

No dia 4/2, o curador participa de debate com a atriz Clara Chouveaux   (do 
filme “Tiresia”, também na programação da mostra) e a psicóloga Jaqueline de 
Jesus, professora do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ).



Confira  a  programação completa  e  as sinopses  dos filmes no  site  do 
CCBB.

24/01

G1: IFRJ Pinheiral abre inscrição para curso superior em computação

IFRJ Pinheiral abre inscrição para curso superior em computação

Vagas são para turma em licenciatura, com duração de oito semestres.
Cadastro segue até dia 31 de janeiro, no campus Pinheiral, no Centro.

Estão abertas as inscrições para o primeiro curso gratuito em Licenciatura em 
Computação do campus Pinheiral do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ). 
O cadastro segue até 31 (terça-feira), na unidade do campus, que fica na Rua 
José Breves, nº 550, no Centro. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 
9h às 19h. As informações são da assessoria de imprensa do IFRJ.

De acordo com o comunicado, não haverá taxa de inscrição e o processo de 
seleção de alunos utilizará a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 
das edições de 2013, 2014, 2015 ou 2016. Os procedimentos da inscrição, 
cronograma  completo  do  processo  seletivo  e  informações,  podem  ser 
encontradas na internet.

Ainda segundo a nota, o curso será gratuito e terá duração de oito semestres.  
As aulas acontecerão de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h, com eventuais 
atividades no sábado, no período entre 8h e 12h.

O coordenador do curso, professor Cilmar Santos de Castro,  afirmou que o 
objetivo é formar profissionais de Computação -  Educação, habilitados para 
atuar em diversos espaços. "Com ênfase em desenvolvimento de software e de 
soluções educacionais," complementou.
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http://www.ifrj.edu.br/pinheiral/graduacao
http://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/cidade/pinheiral.html
http://culturabancodobrasil.com.br/portal/um-outro-eu-mesmo/
http://culturabancodobrasil.com.br/portal/um-outro-eu-mesmo/


Folha Dirigida: Apoio do IFRJ divulga gabaritos das provas de domingo, dia 29

Apoio do IFRJ divulga gabaritos das provas de domingo, dia 29

Nesta terça-feira,  dia  31,  os candidatos do  concurso 2017 para a área de 
apoio do  Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de 
Janeiro (IFRJ) já podem conferir os gabaritos preliminares da prova objetiva, 
realizada  no  último  domingo,  29.  Clique  para  acessar  os  gabaritos 
preliminares dos cargos técnico-administrativos. Os gabaritos das provas 
de Legislação e Ética, dos docentes, já podem ser acessados - as respostas 
das demais disciplinas ainda não saíram. Será aprovado quem conseguir 30 
pontos,  além de uma pontuação mínima,  disponível  no  anexo III  do  edital.  
Quem discordar  das  respostas  poderá  recorrer,  no  site  do  Cefet/Minas,  na 
quarta, 1º, e quinta, 2. 

O resultado preliminar da objetiva sairá em 13 de fevereiro, e o final, no dia 17 
do  mesmo  mês.  Como  haverá  ainda  prova  de  títulos,  para   graduados,  a 
homologação do concurso está prevista para 8 de março. Os docentes, que 
também realizaram as provas no último domingo,  dia  29,  terão acesso aos 
gabaritos da objetiva e exemplares da discursiva na quarta, 1º. Será aprovado 
quem conseguir 70 pontos nas duas provas.

Quem  se  sentir  prejudicado  poderá  interpor  recurso,  também  na  página 
eletrônica do organizador, quinta e sexta, dias 2 e 3.   As notas preliminares 
sairão em 21 de fevereiro e as finais em 9 de março. Como haverá provas 
didática e de títulos, a homologação sairá em 27 de março. O concurso é para 
82  vagas,  sendo  dez  no  apoio  e  72  no  magistério.  Os  ganhos  variam  de 
R$2.752,80 a R$4.326,20.

http://static-files.folhadirigida.com.br/uploads/ifrj---2016---gabarito-legislao-e-etica.pdf
http://static-files.folhadirigida.com.br/uploads/ifrj---2016---gabarito-legislao-e-etica.pdf
http://static-files.folhadirigida.com.br/uploads/gabaritos_tecnico-administrativos.pdf
http://static-files.folhadirigida.com.br/uploads/gabaritos_tecnico-administrativos.pdf

