
CORREIO BRAZILIENSE • Brasília, domingo, 8 de maio de 2016 • Trabalho • 7

NACIONAIS
MARINHA DO BRASIL I

Inscrições até sexta-feira (13) pelo site www.ingres-
sonamarinha.mar.mil.br.Concursopúblicocom25vagas
para as áreas de administração, ciências contábeis e
economia.Salário:R$5.622.Taxa:R$70.

MARINHA DO BRASIL II

Inscrições abertas até 17 de maio pelo site
www.ensino.mar.mil.br. Concurso público com 32 vagas
paraasáreasdebiblioteconomia,comunicaçãoSocial,di-
reito, estatística, geologia, informática, meteorologia,
oceanografia, pedagogia, serviço social e segurança do
tráfego aquaviário. Salário: não informado. Taxa: não in-
formada.

MARINHA DO BRASIL III

Inscriçõesaté18demaiopelositewww.ensino.mar.mil.br.
Concursopúblicocom64vagasparadiversasáreasdeat-
uação.Salário:nãoinformado.Taxa:R$80.

MARINHA DO BRASIL IV

Inscrições abertas até 19 de maio pelo site
www.ensino.mar.mil.br. Concurso público com 6 vagas
paracapelãesnavais.Salário:nãoinformado.Taxa:R$80.

MARINHA DO BRASIL V

Inscrições abertas até 20 de maio pelo site
www.ensino.mar.mil.br. Concurso público com 36 vagas,
sendo24parapessoasdosexomasculinoe12paraosexo
feminino, para Corpo de Intendentes. Concurso público
para formação de Oficiais para o Corpo da Armada (CA),
Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) e Corpo de Intendentes
daMarinha(CIM).Salário:nãoinformado.Taxa:R$55.

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO (FUNAI)

Inscriçõesaté16demaiopelositewww.esaf.fazenda.gov.br.
Concurso público com 220 vagas para vários cargos.
Salário:atéR$6.330,31.Taxa:nãoinformada.

PETROBRAS TRANSPORTE S.E (TRANSPETRO)

Inscrições até 19 de maio pelo site www.cesgranrio.org.br.
Concurso público com 147 vagas para o cargo de auditor
júnior.Salário:R$9.013,67.Taxa:R$65.

CENTRAIS ELÉTRICAS S.A (ELETROSUL)

Inscrições até 30 de maio pelo site
www.concursosfcc.com.br. Concurso público com 42 va-
gas para nível médio, técnico e superior. Salário: até R$
6.019,41.Taxa:nãoinformada.

ESCOLA PREPARATÓRIO DE CADETES DO EXÉRCITO
BRASILEIRO (ESPCEX) - EXÉRCITO BRASILIERO I

Inscriçõesaté28dejunhopelositewww.espcex.ensino.eb.br.
Concursopúblico440vagasdenívelsuperiorparaformação
decadetesdoExército.Salário:nãoinformado.Taxa:R$90.

EXÉRCITO BRASILEIRO II

Inscrições a partir de amanhã (9) até 4 de julho pelo
www.decex.ensino.eb.br. Concurso público com 70 vagas
para os cursos de formação de sargentos músicos, sar-
gentosnaáreacombatenteesargentosdaáreadesaúde.
Salário:nãoinformado.Taxa:nãoinformada.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) I

Inscrições até sexta-feira (13) pelo site www.cespe.unb.br.
Concurso público com um vaga para professor visitante
naáreadeprevençãodeacidentes.Salário:R$3.799,70ou
R$5.143,41.Taxa:nãoinformada.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) II

Inscriçõesaté16demaiopelositewww.cespe.unb.br.Con-
cursopúblicocomtrêsvagasparaprofessorsubstitutona
áreadmedicinadacriançaedoadolescenteealgoritmos
e programação de computadores. Salário: R$ 2.173,85 a
R$2.498,78.Taxa:nãoinformada.

FUNDAÇÃOUNIVERSIDADEDEBRASÍLIA(FUB)III
Inscriçõesaté17demaiopelositewww.cespe.unb.br.Con-
curso público com uma vaga para área na de fonoaudi-
ologia.Salário:R$2.498,78.Taxa:nãoinformada.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) IV

Inscriçõesaté20demaiopelositewww.cespe.unb.br.Con-
curso público com uma vaga para o cargo professor visi-
tante em desenvolvimento sustentável. Salário: R$
3.799,70ouR$5.143,41.Taxa:nãoinformada.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) V

Inscriçõesabertasaté 27demaiopelositewww.srh.unb.br.
Concurso público com uma vaga para professor adjunto
no departamento de administração. Salário: R$ 2.983,59.
Taxa:nãoinformada.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) VI

Inscriçõesaté3de junhopelositewww.cespe.unb.br.Con-
curso público uma vaga para professor do magistério su-
perior na área de física. Salário: R$ 8.639,50. Taxa: não in-
formada.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) VII

Inscrições a partir de amanhã (9) até 10 junho pelo site
www.cespe.unb.br. Concurso público com duas vagas
para professor na área de ciência da informação e saúde
bucal. Salário: R$ 3.799,70 a R$ 8.639,50. Taxa: não infor-
mada.

UNIVERSIDADEFEDERALDORIOGRANDEDONORTE(UFRN)

Inscrições presenciais até hoje (8) nos Departamentos ou
Unidades responsáveis pela vaga. Concurso público com
15 vagas para o cargo de professor visitante e estrangeiro
em diversas áreas. Salário: até R$ 17.430,34. Taxa: Não in-
formada.Edital:goo.gl/b0LzrP.

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO
PARANÁ (UTFPR) I

Inscrições abertas até hoje (8) pelo site www.utfpr.edu.br.
Concurso público com quatro vagas para professores em
diversas áreas. Salário: R$ 2.814,01 a R$ 8.639,50. Taxa:
nãoinformada.

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL
DO PARANÁ (UTFPR) II

Inscrições abertas até hoje (8) pelo site www.utfpr.edu.br.
Concurso público com quatro vagas para professores em
diversas áreas. Salário: R$ 2.814,01 a R$ 8.639,50. Taxa:
nãoinformada.

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO
PARANÁ (UTFPR) III

Inscriçõesabertasaté16demaiopelositewww.utfpr.edu.br.
Concursopúblicocomquatrovagasparaprofessorsubsti-
tuto em diversas áreas. Salário: R$ 5.143,41. Taxa: não in-
formada.

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL
DO PARANÁ (UTFPR) IV

Inscriçõesaté18demaiopelositewww.utfpr.edu.br.Concur-
sopúblicocomumavagaparaprofessoradjuntonaáreade
engenhariaquímica.Salário:R$8.639,50.Taxa:R$216.

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL
DO PARANÁ (UTFPR) V

Inscrições abertas até 22 de maio pelo site
www.utfpr.edu.br. Concurso público com três vagas para
professores em diversas áreas. Salário: R$ 3.184,73 a R$
8.639,50.Taxa:R$80ouR$216.

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
(UTFPR) VI

Inscrições abertas até 29 de maio pelo site

www.utfpr.edu.br. Concurso público com 11 vagas para
professores substitutos em diversas áreas. Salário: até R$
8639,50.Taxa:nãoinformada.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-
AMERICANA (UNILA) I

Inscriçõesatéhoje(8)pelositeunila.edu.br/concursos.Con-
curso público com uma vaga na área de economia para
professor.Salário:nãoinformado.Taxa:nãoinformada.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-
AMERICA (UNILA) II

Inscriçõesapartirdeamanhã(9)até12dejunhowww.uni-
la.edu.br. Concurso público com duas vagas para profes-
sor. Salário: não informado. Taxa: não informada. Edital:
goo.gl/PHTVjO.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFSCAR) I

Inscrições até amanhã (9) pelo site www.concursos.ufs-
car.br. Concurso público com uma vaga para professor
adjunto.Salário:atéR$8.639,50.Taxa:atéR$216.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFSCAR) II

Inscriçõesatéterça-feira(10)pelositewww.concursos.ufs-
car.br. Concurso público com uma vaga para professor
adjunto.Salário:atéR$8.639,50.Taxa:atéR$216.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFSCAR) III

Inscriçõesatésexta-feira(13)pelositewww.concursos.ufs-
car.br. Concurso público com uma vaga para professor
adjunto.Salário:atéR$8.639,50.Taxa:atéR$216.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFSCAR) IV

Inscrições até 16 de maio pelo site www.concursos.ufs-
car.br. Concurso público com uma vaga para professor
adjunto.Salário:atéR$8.639,50.Taxa:atéR$216.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFSCAR) V

Inscrições até 25 de maio pelo site www.concursos.ufs-
car.br. Concurso público com uma vaga para professor
adjunto.Salário:atéR$8.639,50.Taxa:atéR$216.

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB) I

Inscrições presenciais até amanhã (9) no Instituto de En-
genharias e Desenvolvimento Sustentável. Concurso
públicocomumavagaparaprofessoradjunto.Salário:até
R$8.639,50.Taxa:nãoinformada.Edital:goo.gl/SbIh4h.

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB) II

Inscrições presencias até amanhã (9) no Instituto de En-
genharias e Desenvolvimento Sustentável. Concurso
públicocomumavagaparaprofessoradjunto.Salário:até
R$8.639,50.Taxa:nãoinformada.Edital:goo.gl/SbIh4hc.

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB) III

Inscriçõespresenciasaté27demaionaSecretariadoInsti-
tuto detentor da vaga. Concurso público com duas vagas
para professor adjunto. Salário: até R$ 8.639,50. Taxa:
R$190.Edital:goo.gl/SbIh4hc.

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB) IV

Inscrições presencias até 30 de maio no Instituto de Ciên-
cias Exatas e da Natureza do Campus da Liberdade. Con-
curso público com uma vaga para professor adjunto.
Salário: até R$ 8.639,50. Taxa: não informada. Edital:
goo.gl/SbIh4hc.

Confira a lista completa no site
www.correiobraziliense.com.br/euestudante
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» ACESSIBILIDADE

PROGRAMATRADUZSITEPARASURDOS
O Ministério de Plane-

jamento, Orçamento e
Gestão (Mpog) lançou no-
va versão do Suíte Vli-
bras, conjunto de ferra-
mentas computacionais
que pretende reduzir bar-
reiras entre surdos e os
conteúdos disponíveis em
computadores, dispositivos móveis e plataformas web. O projeto
poderá auxiliar pessoas com deficiência auditiva a se inserirem no
mercado de trabalho e em todas as áreas da vida. Entre as novi-
dades da última versão, lançada na quinta-feira (5), estão um di-
cionário com mais de 11 mil termos e a tradução de vídeos digitais
pela ferramenta Vlibras-vídeo para a língua de sinais. Os interes-
sados podem baixar o software pelo site vlibras.gov.br. A iniciativa
é uma parceria entre o Mpog, a Câmara dos Deputados e a Univer-
sidade Federal da Paraíba (UFBP) com apoio da Rede Nacional de
Ensino e Pesquisa (RNP).

» PREPARAÇÃO PARA CONCURSOS

AULÃO PARA A PROVA DO INSS
Na próxima sexta-feira (13), das 8h30 às 13h45, a escola prepa-

ratória LFG promove o Dia D INSS, evento on-line em que abordará
dicas e conteúdos sobre as disciplinas que serão cobradas na prova
objetiva do cargo de técnico do Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), cujo concurso será no próximo domingo (15). Haverá reprise
no sábado (14), no mesmo horário. Os interessados devem realizar
a inscrição até o dia da atividade, no site www.lfg.com.br ou com-
parecer a uma das unidades da LFG no dia do evento (no DF, elas
ficam em Asa Norte, Águas Claras, Guará 2 e Gama. Depois da pro-
va, a escola promove ainda o LFG Comenta, também pela internet,
a partir das 18h de 15 de maio, para analisar o certame e divulgar
um gabarito extraoficial.

» DEBATE

GESTÃO SUSTENTÁVEL EM PAUTA
A Associação Brasileiro de Facilities (Abrafac) promove

um debate gratuito on-line comandado por Diego Covas, res-
ponsável pela área de sustentabilidade corporativa da em-
presa Cushman & Wakefield. Será na próxima terça-feira (10),
com o tema Gestão sustentável e inclusiva de resíduos sólidos
— programa de coleta seletiva. O evento será transmitido pa-
ra todo o país e também em Portugal. No Brasil, começará às
10h. Inscrições e informações: www.abrafac.org.br.

» SENAC

CURSOS TÉCNICOS ABERTOS
O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) está

com inscrições abertas para os cursos técnicos em nutrição e dieté-
tica (R$ 5.588 por 1.400 horas com estágio supervisionado) e em in-
formática (R$ 5.400 por 1.190 horas) na unidade de Taguatinga. As
aulas começam, respectivamente, em 18 e em 23 de maio. Ambos
os cursos exigem que o aluno tenha, no mínimo, 16 anos e esteja no
2º ano do ensino médio ou no terceiro segmento da Educação de
Jovens e Adultos (EJA). Os interessados devem procurar a Central
de Relacionamento com o Aluno, com os seguintes documentos e
cópias para efetivar a matrícula: RG, CPF, comprovante de residên-
cia e da escolaridade exigida. Informações: 3313-8877.

Gleice Mere/MPOG


