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Siga também, o
Jornal FOLHA DIRIGIDA no

Twitter: twitter.com/
Folha_Dirigida

www.facebook.com/FolhaDirigida

Segundo presidente da associação de docentes, problemas
com repasse de recursos e falta de pagamento a terceirizados
não são novidade. Educador lamenta descaso. Página 13

Técnico do INSS: edital
tem data prevista para sair
Edital do concurso para 950 vagas no INSS, sendo 800 para técnico do seguro social
(nível médio), já tem data prevista para sair. Preparativos estão a todo vapor. Página 9

Uerj: docentes e alunos
criticam falta de verbas

OP IN IÃO

IBGE no forno
A escolha da Fundação Getúlio
Vargas (FGV) para organizar o
concurso do Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística
(IBGE), no mês anterior ao que
estava previsto, é ótima notícia
para os pré-candidatos, pois
além de permitir uma prepara-
ção focada, mais eficiente, por-
tanto, sinaliza que não haverá
atraso na publicação do edital.
Quem sabe até, ele poderá sair
antes da semana do Natal, épo-
ca programada no projeto bási-
co da seleção. Página 6

Inscrições
para Faetec só
até dia 29
Termina neste domingo, dia 29,
o prazo de inscrições no proces-
so seletivo para a Fundação de
Apoio à Escola Técnica do Esta-
do do Rio de Janeiro (Faetec). São,
ao todo, 7.249 vagas, em turmas
que vão da educação infantil ao
ensino superior. Página 14

Estadual 2016:
44 mil inscritos
na segunda fase
Estão inscritos na segunda eta-
pa no próximo domingo, dia 29,
44.224 candidatos, que dispu-
tam 5.977 vagas na Universida-
de do Estado do Rio de Janeiro
(Uerj), no Centro Universitário
da Zona Oeste (Uezo) e na Aca-
demia de Bombeiros. Página 13

Já autorizado pelo governador Luiz Fernando Pezão, o concurso para a Agência Reguladora de Serviços Públicos

Concedidos de Transportes do Rio de Janeiro (Agetransp) contemplará os cargos de assistente (nível médio; R$2.160),

analista (superior; R$4.536) e especialista (superior; R$5.670). Veja noticiário e dicas de professor. PÁGINA 13

Anac: edital está pronto. 2º e 3º graus
Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) divulga a qualquer momento o edital para cargos dos níveis médio e superior. Remunerações de R$6.062 a R$12.347. PÁGINA 7

RJ: CONCURSO PARA
ÁREA DE TRANSPORTES.
NÍVEL MÉDIO. R$2.160

VAGAS TAMBÉM PARA NÍVEL SUPERIOR: ATÉ R$5.670

Quem busca um emprego na área federal encontra duas boas oportunidades: ANS e ANP (agências reguladoras) recebem inscrições

em seus concursos. Há 113 vagas em cargos de nível médio no Rio de Janeiro. Remunerações iniciais de R$6.062 e R$6.330. PÁGINA 4

Emprego federal: inscrições
no Rio: 2º grau. Até R$6.330

O Hospital Universitário Pedro Ernesto, vinculado à Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), abrirá
concurso para 120 vagas de técnico de enfermagem. Inicial de R$3.550. Edital em breve. Veja programa anterior. PÁGINA 12

HUPE: 120 VAGAS PARA
TÉCNICO DE ENFERMAGEM

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO

Niterói: teste
para fiscal de
posturas
Para orientação dos candida-
tos do concurso para fiscal de
posturas da Secretaria Muni-
cipal de Fazenda de Niterói,
FOLHA DIRIGIDA publica tes-
te especial. Intensifque a sua
preparação. Página 10

IBGE: edital
para 600 vagas
em dezembro
IBGE concentra esforços patra
divulgar já em dezembro o edi-
tal do concurso para técnico (2º
grau; R$3.471), analista e tec-
nologista (ambos de nível supe-
rior; R$7.373). Das 600 vagas,
154 serão para o Rio. Página 3

Cedae prepara
concurso para
o nível médio
Operador de tratamento de água
é um dos cargos já confirmados
do concurso para a Cedae, cujo
edital está previsto para sair no
início de 2016. Escolaridade
exigida: nível médio. Remune-
ração de R$3.295. Página 12

Reta final de inscrição para o concurso da Defensoria Pública da União (DPU): prazo para 143 vagas imediatas na área de

apoio, além de cadastro, encerra-se na segunda, dia 30. Há oportunidades no Rio de Janeiro. Até R$6.348 mensais. PÁGINA 8

Defensoria da União: prazo só
até dia 30 para 2º e 3º graus

CONCURSO

EDUCAÇÃO

PREVISÃO É DE ATÉ 300 CONTRATAÇÕES


