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Diagnóstico Mais RN aponta gargalos e potencialidades econômicas do Estado

Diagnóstico Mais RN aponta gargalos e potencialidades econômicas do Estado
Detalhes
Publicado em 22 de Julho de 2014
: por Redação
Resultado da pesquisa será apresentado hoje no escritório do SebraeBaseado em
levantamento realizado junto a empresários de todo o Estado, o diagnóstico Mais
RN, que aponta potencialidades e gargalos econômicos, será apresentado hoje a
empresários e entidades de classe. O evento será às 18h, no Escritório do Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Rio Grande do Norte
(Sebrae/RN). O estudo, encomendado pela Federação da Indústria do Rio Grande do
Norte (Fiern) e Governo do Estado, conta com a parceria de entidades como o
Sebrae-RN, Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas (FCDL), e Fecomércio. O
documento representa uma ferramenta que auxilia a economia na busca pelo
crescimento para os próximos 20 anos. No levantamento, são apontados os setores
com elevado potencial para investimento, além de um planejamento estratégico de
desenvolvimento econômico e promoção de investimentos do Estado até 2035. A
ideia é oferecer um plano de atuação junto à economia potiguar com base nas
diretrizes previstas no Programa Mais RN. Os resultados a serem apresentados são
fruto de demandas apresentadas pelos empresários durante encontros realizados

em todas as regiões do Estado.
Para comentar diretamente no site do jornal é preciso estar Registrado.
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Diagnóstico aponta estratégias para desenvolvimento da economia
A economia potiguar contará com uma ferramenta de auxílio na busca pelo
crescimento para os próximos 20 anos. Baseado em levantamento realizado junto a
empresários de todo o Estado, o diagnóstico Mais RN, que aponta potencialidades e
gargalos econômicos, será apresentado nesta terça-feira (22), a empresários e
entidades de classe nesta terça-feira (22), no Escritório do Sebrae no Rio Grande do
Norte na Região Oeste, em Mossoró. O evento acontece às 18h.
O estudo, encomendado pela Federação da Indústria do Rio Grande do Norte (Fiern)
e Governo do Estado, conta com a parceria de entidades como o Sebrae-RN,
Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas (FCDL), e Fecomércio. Nele são
apontados os setores com elevado potencial para investimento, além de um
planejamento estratégico de desenvolvimento econômico e promoção de
investimentos do Estado até 2035.
A ideia é oferecer um plano de atuação junto à economia potiguar com base nas
diretrizes previstas no Programa Mais RN. Os resultados a serem apresentados são
fruto de demandas apresentadas pelos empresários ao longo de encontros
realizados em todas as regiões do Estado.
Atualizado em 21 de julho às 18:34
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.: Sesc leva novo show de Camila Masiso a Currais Novos

Foto: Moraes Neto

“Patuá” será apresentado gratuitamente dia 24 dentro da programação da Festa de
Sant’Ana
A cidade de Currais Novos, distante 185 km de Natal, vai receber mais uma atividade
cultural do Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc. Desta vez, será o show
“Patuá”, da cantora potiguar Camila Masiso. Sucesso de crítica e de público, o show
do 2º CD da cantora – lançado em abril deste ano no Teatro Riachuelo, em Natal –
será apresentado dia 24/07, às 21h, na Praça Cristo Rei, dentro das comemoração da
Festa de Sant’Ana.
No show, Camila Masiso apresenta as 11 músicas de Patuá. As composições são uma
imersão nos ritmos brasileiros, feitas em parceria com grandes artistas, como a
potiguar Khrystal e o italiano Pheel Baliana. Currais Novos é a terceira cidade a
receber o show: a primeira foi Natal, lotando o Teatro Riachuelo; e a segunda foi em
Paris, na França, com casa também lotada. Ao palco, subirão com a cantora os
músicos Diogo Guanabara, Henrique Pachêco, Rogério Pitomba, Jubileu Filho, Zé
Hilton e Kleber Moreira.
O Sesc RN tem sido atuante em Currais Novos. Em 2013, o Sesc também realizou
uma diversificada programação na cidade, incluindo ações de lazer, cultura, saúde e

assistência.
Este ano, a instituição levou pela primeira vez o Dia do Desafio, evento realizado
simultaneamente nas Américas para estimular a prática de exercícios, e participou
da 20ª Feirinha de Santana, em julho, com estande institucional e atração musical.
Ainda em 2014, estão programadas apresentação teatral do projeto Palco Giratório,
chegada da unidade móvel BiblioSesc (com seu acervo de livros disponível para
empréstimo gratuito) e exposição sobre a vida e obra do artista Cândido Portinari.
Sobre Camila Masiso
Camila Masiso começou a carreira solo em 2009, cantando clássicos do samba e da
bossa nova em Natal. O seu primeiro disco autoral foi “Boas Novas”, lançado em
2010, com nove canções inéditas. A cantora foi finalista do festival MPBeco, recebeu
prêmio Hangar de “Intérprete Revelação” em 2010, ganhou prêmio O Poti,
promovido pelo jornal Diário de Natal, na categoria “Artista Popular”, após ser a
mais votada na internet, participou de duas edições do projeto Parcerias Sinfônicas,
do Sesc RN – a primeira edição, na qual foi solista, também levou prêmio Hangar de
“Melhor Show do Ano” (2011) – e levou seu talento a países como França, Itália,
Áustria e Eslovênia.
Serviço:
O quê? Sesc RN apresenta show “Patuá”, da cantora Camila Masiso
Quando? 24/07, às 21h
Onde? Currais Novos (Praça do Coreto)
ENTRADA GRATUITA
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Sonora Brasil vai levar música acústica para Natal, Mossoró e Caicó

Duo Cancionâncias é uma das atrações do projeto Sonora
Vai começar a temporada 2014 no Rio Grande do Norte do Sonora Brasil projeto do
Sesc que pretende estimular o gosto pela música acústica.
Em sua 16ª edição, o Sonora traz ao estado, nos meses de julho e agosto, o tema
“Edino Krieger e as Bienais de Música Brasileira Contemporânea”, com uma
novidade: desta vez, o projeto circulará pelo interior. O primeiro de três grupos a se
apresentar aqui é o Duo Cancionâncias RJ), que passará por Natal (21/07), Mossoró
(22/07) e Caicó (23/07), com sessões às 20h. A entrada é gratuita.
Natal, Mossoró, Caicó, Macaíba e a praia de Pipa receberão as apresentações em
julho e agosto. Em solo potiguar, além do Duo Cancionâncias, apresentam-se o
Quarteto Belmonte (RJ) e o Quinteto Brasília.
O tema Edino Krieger e as Bienais de Música Brasileira Contemporânea traz à tona a
força deste compositor, crítico e produtor musical, criador do mais importante
evento da música contemporânea no país, as Bienais de Música Brasileira
Contemporânea. Os programas apresentam, além da música de Edino, obras de
compositores diversos que foram apresentadas nas Bienais.
Em 2013, a 16ª edição do projeto trouxe o tema “Tambores e Batuques” ao Centro-

Oeste e Nordeste Brasileiros, onde grupos apresentaram as manifestações da
tradição oral presentes em comunidades quilombolas que têm o tambor como um
elemento fundamental, sagrado. Este ano, é a vez do outro tema desta edição vir à
região. Para saber mais sobre o projeto, acesse www.sesc.com.br/sonorabrasil [1].
Projeto
O projeto busca despertar no público um olhar crítico sobre a produção e os
mecanismos de difusão da música no Brasil. Além disso, quer incentivar novas
práticas e novos hábitos de apreciação musical e promover apresentações de caráter
essencialmente acústico, que valorizam a pureza do som e a qualidade das obras e
de seus intérpretes.
O Sonora Brasil promove a diversidade da música brasileira e contribui para o
conjunto de ações desenvolvidas pelo Sesc visando à formação de plateia. Para os
músicos, propicia a circulação de seu trabalho para além de sua região de origem, e
coloca-os em contato com outrosgrupos musicais.
Duo
O Duo Cancionâncias tem se dedicado à difusão do repertório de música brasileira e
latinoamericana do século 20, com especial atenção aos compositores
contemporâneos. Formado pela soprano Manuelai Camargo e pelo violonista Cyro
Delvizio (ambos mestres em música pela UFRJ).
Entre suas apresentações, destacam-se séries que abarcam diversos gêneros da
canção brasileira, além de recitais em programas de rádios pelo Brasil e México. A
dupla se dedica intensamente à interpretação da obra de Edino Krieger, que tem
acompanhado de perto essa produção e as transcrições de obras originalmente
escritas para canto e piano.
Atualizado em 21 de julho às 16:27
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Encontro Nacional de Dança Contemporânea será realizado em agosto no RN
No período de 1º a 17 de agosto o Estado do Rio Grande do Norte sediará o
Encontro Nacional de Dança Contemporânea que está na sua sexta edição. Além da
capital, os municípios de Caicó, Mossoró, Tibau do Sul (Pipa) e São Gonçalo do
Amarante farão parte da programação do evento com oficinas e espetáculos
gratuitos realizados em praças, ruas das cidades, escolas, espaços cênicos e culturais.
Caicó receberá o Encontro de 01 a 03 de agosto, com intervenções urbanas, palestra
e espetáculos de dança, no Centro Cultural Adjunto Dias. Já a partir do dia 04, o
evento acontece em Mossoró com oficinas, intervenções e espetáculos, seguindo
até o dia 9 de agosto. Paralelamente, o festival acontecerá em Pipa, Natal e São
Gonçalo do Amarante com programações diversas.
Dentre as atrações nacionais e expoentes da dança, estão a Quasar Cia. De Dança
(GO), Rosa Antuña (MG), Camaleão Grupo de Dança (MG), Ivaldo Mendonça (PE),
Mimulus Cia. De Dança (MG), Viladança (BA), Lamira (TO), Meia Ponta Cia. De Dança
(MG), Paulo Azevedo (RJ), além de companhias locais e, as bailarinas potiguares
Erika Rosendo e Ana Elisa, em carreira independente fora do estado, convidadas
para apresentação novamente em solo norte-rio-grandense.
“Capacitar o cenário para a difusão cultural, popularizando a dança como expressão
artística e tornando-a tradicional é o intuito do 6º Encontro Nacional
de Dança Contemporânea que pretende criar uma intimidade desse segmento
artístico para aproximar não apenas os praticantes da dança, mas
fundamentalmente à plateia, nossos maiores parceiros na construção desse
pensamento”, explica a coordenadora geral, Diana Fontes.
Grupos nacionais participarão da mostra em cinco cidades do estado
A união de três festivais importantes nos meses de julho e agosto de 2014 tecem a
Renda – Rede Nordeste de Dança, que unem o estado de Pernambuco, a Paraíba e o
Rio Grande do Norte, com o incentivo do Ministério da Cultura e o patrocínio do
Boticário na Dança. A ação coletiva reúne a Mostra Brasileira de Dança, promovendo
um corredor cultural e integrando artistas, programadores e produtores de âmbito
local e nacional. Sob o patrocínio da COSERN/Grupo Neoenergia e Unimed Natal,
além do Governo do Estado e a Prefeitura do Natal, através do incentivo da Lei
Câmara Cascudo e do Programa Djalma Maranhão.
Informações:
Oficinas e espetáculos gratuitos ou com doações de alimentos não perecíveis.

(A arrecadação será destinada ao projeto Mesa Brasil SESC);
Os ingressos podem ser retirados na bilheteria do teatro duas horas antes das
apresentações;
Para as oficinas, é necessário realizar a inscrição gratuita. Informações disponíveis no
site www.encontrodedanca.com
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.: Vai começar edição 2014 do Sonora Brasil Sesc

Projeto, que pretende formar ouvintes musicais, leva 1º grupo deste ano, o Duo
Cancionâncias (RJ), a Natal, Mossoró e Caicó. Entrada é gratuita
Vai começar a temporada 2014 no Rio Grande do Norte do Sonora Brasil, projeto do
Sesc que pretende estimular o gosto pela música acústica. Em sua 16ª edição, o
Sonora traz ao estado, nos meses de julho e agosto, o tema “Edino Krieger e as

Bienais de Música Brasileira Contemporânea”, com uma novidade: desta vez, o
projeto circulará pelo interior. O primeiro de três grupos a se apresentar aqui é o
Duo Cancionâncias (RJ), que passará por Natal (21), Mossoró (22) e Caicó (23), com
sessões às 20h. A entrada é gratuita.
Natal, Mossoró, Caicó, Macaíba e a praia de Pipa receberão as apresentações em
julho e agosto. Em solo potiguar, além do Duo Cancionâncias, apresentam-se o
Quarteto Belmonte (RJ) e o
Quinteto Brasília.
O tema Edino Krieger e as Bienais de Música Brasileira Contemporânea traz à tona a
força deste compositor, crítico e produtor musical, criador do mais importante
evento da música contemporânea no país, as Bienais de Música Brasileira
Contemporânea. Os programas apresentam, além da música de Edino, obras de
compositores diversos que foram apresentadas nas Bienais.
Em 2013, a 16ª edição do projeto trouxe o tema “Tambores e Batuques” ao CentroOeste e Nordeste Brasileiros, onde grupos apresentaram as manifestações da
tradição oral presentes em comunidades quilombolas que têm o tambor como um
elemento fundamental, sagrado. Este ano, é a vez do outro tema desta edição vir à
região. Para saber mais sobre o projeto, acesse www.sesc.com.br/sonorabrasil.
Sobre o Sonora Brasil
O projeto busca despertar no público um olhar crítico sobre a produção e os
mecanismos de difusão da música no Brasil. Além disso, quer incentivar novas
práticas e novos hábitos de apreciação musical e promover apresentações de caráter
essencialmente acústico, que valorizam a pureza do som e a qualidade das obras e
de seus intérpretes.
O Sonora Brasil promove a diversidade da música brasileira e contribui para o
conjunto de ações desenvolvidas pelo Sesc visando à formação de plateia. Para os
músicos, propicia a circulação de seu trabalho para além de sua região de origem, e
coloca-os em contato com outros grupos musicais.
Sobre o Duo Cancionâncias
O Duo Cancionâncias tem se dedicado à difusão do repertório de música brasileira e
latinoamericana do século 20, com especial atenção aos compositores
contemporâneos. Formado pela soprano Manuelai Camargo e pelo violonista Cyro
Delvizio (ambos mestres em música pela UFRJ).
Entre suas apresentações, destacam-se séries que abarcam diversos gêneros da
canção brasileira, além de recitais em programas de rádios pelo Brasil e México. A
dupla se dedica intensamente à interpretação da obra de Edino Krieger, que tem

acompanhado de perto essa produção e as transcrições de obras originalmente
escritas para canto e piano.
Serviço:
O quê? Vai começar temporada 2014 do projeto Sonora Brasil Sesc
Atração? Duo Cancionâncias (RJ)
Quando e onde?
NATAL
21/07, às 20h, no auditório do Sesc Centro (Rua Cel. Bezerra, 33, Cidade Alta)
MOSSORÓ
22/07, às 20h, no auditório Sesc Mossoró (Rua Dr. João Marcelino, S/N, Nova
Betânia)
CAICÓ
23/07, às 20h, na Casa de Cultura
ENTRADA GRATUITA
Site do projeto: www.sesc.com.br/sonorabrasil
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Mirante de Luís Gomes será reaberto em outubro
Mirante é um dos principais pontos turísticos da região Definido no último dia 2 a
reabertura do mirante de Luís Gomes. Na mesma data houve licitação para pessoas
interessadas em administrá-lo. O mossoroense Moisés Martins, com larga
experiência na área de alimentos e bebidas, instrutor do Senac, foi o único a
comparecer à audiência, tendo, portanto, recebido o direito de uso do
empreendimento por um período de dois anos. Aguardando agora que a Prefeitura
de Luís Gomes providencie consertos na estrutura do prédio, como a reposição de
luminárias, limpeza e reposição das águas das piscinas. Moisés se disse confiante no
sucesso dos novos passos que seguirá à frente do complexo. &quot;A cidade tem um
grande potencial para o turismo e o Mirante faz parte disto. Vamos fazer um
trabalho de divulgação nas cidades vizinhas, utilizar material humano da própria
cidade, treinar este pessoal e acreditamos que daremos uma nova vida ao
local.&quot; O complexo turístico era administrado pela ex-primeira-dama e atual
prefeita da cidade de Major Sales, Maria Elce Fernandes, esposa do ex-prefeito Pio X
Fernandes.
Para comentar diretamente no site do jornal é preciso estar Registrado.
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VEÍCULO: O MOSSOROENSE DATA: 21.07.14
Começa inscrição para 289 mil vagas em ensino técnico
Procura por cursos no Sisutec: inscrição pela Internet (ABr)Estão abertas a partir de
hoje (21) as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional
e Tecnológica (Sisutec). Nesta edição serão ofertadas gratuitamente 289.341 vagas
em ensino técnico. As inscrições devem ser feitas no site do
Sisutec: http://sisutec.mec.gov.br/
Para concorrer, o candidato precisa ter concluído o ensino médio e feito o Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem) do ano passado, sem tirar zero na redação. Pelas
regras do Sisutec, 85% das vagas são destinadas a candidatos que cursaram o ensino
médio na rede pública ou na rede privada como bolsistas integrais.
As áreas com maior oferta de vagas são ambiente e saúde (32,17%), comunicação
(17,06%), gestão e negócios (14,10%) e controle e processos industriais (11,67%). O
candidato pode escolher até duas opções de curso. É possível alterá-las ao longo do
período de inscrição. Uma vez por dia, até sexta-feira, será divulgada a nota de corte
de cada curso. As vagas são destinadas a instituições particulares; do Sistema S
(Senai e Senac) e a instituições públicas.
O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 29 deste mês. A matrícula
dos alunos selecionados será do dia 30 de julho até 1º de agosto. A segunda
chamada será divulgada no dia 5 do próximo mês, e as matrículas estão previstas
para os dias 6, 7 e 8.
As vagas remanescentes serão disponibilizadas online para todos aqueles que
fizeram o ensino médio, independentemente de terem feito o Enem. O
preenchimento seguirá a ordem de inscrição, no período de 11 a 20 de agosto. O
candidato terá dois dias para fazer a matrícula na instituição, senão perde a vaga.
O Sisutec foi criado no ano passado, como faz parte do Programa Nacional de Acesso
ao Ensino Técnico e Emprego (Pronetec). O processo seletivo do Ministério da
Educação ocorre duas vezes por ano. (Agência Brasil)
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Edilson Damasceno: Senac disponibiliza 160 vagas gratuitas pelo Sisutec

O Senac/RN dispõe de 160 vagas gratuitas abertas para cursos técnicos presenciais
pelo Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica (Sisutec).
As inscrições podem ser realizadas gratuitamente pelo site sisutec.mec.gov.br, até
sexta-feira (25). São oportunidades nos municípios de Natal e Mossoró destinadas a
pessoas que participaram do Enem em 2013.
São 90 vagas para Natal, divididas para os seguintes cursos: Técnico em Enfermagem
e Técnico em Segurança do Trabalho, no Senac Zona Norte, e Técnico em Logística,
no Senac Centro. Em Mossoró, estão disponíveis 70 vagas para o curso Técnico em
Meio Ambiente. Os interessados, obrigatoriamente, devem ter concluído o Ensino
Médio.
Os resultados da primeira chamada serão divulgados na página do Sisutec, no dia 29
de julho, e as matrículas serão realizadas no período de 30 de julho a 1º de agosto,
nas unidades do Senac que ofertarão os cursos. A segunda chamada, que ocorrerá
caso turmas não sejam formadas, será no dia 05 de agosto.
No momento da inscrição, o candidato pode selecionar até duas opções de cursos,
por ordem de preferência. Aqueles com as melhores notas no Enem são
selecionados. É preciso ter obtido avaliação superior a zero, na redação.
Mais informações sobre o Sisutec podem ser obtidas em sisutec.mec.gov.br/tiresuas-duvidas ou por meio do telefone (84) 4005-1000.
Fonte: Assessoria de Imprensa
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Inscrições para o Sisutec começaram nesta segunda; confira as vagas em Mossoró -

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e
Tecnológica (Sisutec) foram abertas nesta segunda-feira, 21, em todo o Brasil. O
prazo segue até esta sexta-feira, 25.
Em Mossoró, quatro instituições oferecem 1.870 vagas. Estão oferecendo essas
vagas a Universidade Potiguar (UNP), Faculdade de Enfermagem Nova Esperança
(FACENE), Centro de Estudo e Pesquisa em Educação Profissional (CEPEP) e Senac.
Para participar, é preciso que o candidato tenha realizado o Exame Nacional do
Ensino Médio (ENEM) no ano de 2013. Os candidatos a vagas podem consultar
online no sistema de busca disponibilizado na página do Sisutec.
Pelas regras do Sisutec, 85% das vagas são destinadas a candidatos que cursaram o
ensino médio na rede pública ou na rede privada como bolsistas integrais. Nas
instituições federais, será seguida a Lei de Cotas pela qual 50% das vagas destinadas
às escolas públicas têm de ser preenchidas por candidatos com renda per
capita menor ou igual a 1,5 salário mínimo e negros e indígenas têm reserva de
vaga.
O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 29 deste mês. A matrícula
dos alunos selecionados deve ser realizada do dia 30 de julho até 1º de agosto. A
segunda chamada será divulgada no dia 5 do próximo mês e as matrículas estão
previstas para os dias 6, 7 e 8. As vagas remanescentes serão disponibilizadas online para todos aqueles que fizeram o ensino médio, independentemente de terem
feito o Enem. O preenchimento será por ordem de inscrição, no período de 11 a 20
de agosto. O candidato terá dois dias para fazer a matrícula na instituição, senão
perde a vaga.
Vagas para Mossoró:
UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS MOSSORÓ - CAMPUS MOSSORÓ
UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS MOSSORÓ - CAMPUS MOSSORÓ (Mossoró,
RN)
CURSO
GRAU

TURNO
TOTAL
DE VAGAS
AÇÕES
AFIRMATIVAS
Técnico em Agente Comunitário de Saúde
Técnico
Vespertino
50
Sim
Técnico em Agente Comunitário de Saúde
Técnico
Matutino
100
Sim
Técnico em Cuidados de Idosos
Técnico
Matutino
100
Sim
Técnico em Cuidados de Idosos
Técnico
Vespertino

100
Sim
Técnico em Enfermagem
Técnico
Matutino
100
Sim
Técnico em Enfermagem
Técnico
Vespertino
100
Sim
Técnico em Logística
Técnico
Vespertino
100
Sim
Técnico em Logística
Técnico
Matutino
100
Sim

Técnico em Radiologia
Técnico
Matutino
100
Sim
Técnico em Radiologia
Técnico
Vespertino
100
Sim
Técnico em Vigilância em Saúde
Técnico
Matutino
100
Sim
Técnico em Vigilância em Saúde
Técnico
Vespertino
50
Sim
- FACULDADE DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANÇA DE MOSSORÓ - FACENE/RN CAMPUS - MOSSORÓ - ALTO DE SÃO MANOEL - CAMPUS MOSSORÓ
FACULDADE DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANÇA DE MOSSORÓ - FACENE/RN -

CAMPUS - MOSSORÓ - ALTO DE SÃO MANOEL - CAMPUS MOSSORÓ (Mossoró, RN)
CURSO
GRAU
TURNO
TOTAL
DE VAGAS
AÇÕES
AFIRMATIVAS
Técnico em Cuidados de Idosos
Técnico
Matutino
100
Sim
Técnico em Enfermagem
Técnico
Noturno
100
Sim
Técnico em Enfermagem
Técnico
Vespertino
100
Sim

Técnico em Reabilitação de Dependentes Químicos
Técnico
Matutino
50
Sim
- CENTRO DE ESTUDO E PESQUISA EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - CEPEP
CENTRO DE ESTUDO E PESQUISA EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - CEPEP (Mossoró,
RN)
CURSO
GRAU
TURNO
TOTAL
DE VAGAS
AÇÕES
AFIRMATIVAS
Técnico em Edificações
Técnico
Noturno
70
Sim
Técnico em Eletrotécnica
Técnico
Noturno
120

Sim
Técnico em Mecânica
Técnico
Noturno
120
Sim
Técnico em Mecatrônica
Técnico
Noturno
40
Sim
- SENAC MOSSORÓ
SENAC MOSSORÓ (Mossoró, RN)
CURSO
GRAU
TURNO
TOTAL
DE VAGAS
AÇÕES
AFIRMATIVAS
Técnico em Meio Ambiente
Técnico
Vespertino

35
Sim
Técnico em Meio Ambiente
Técnico
Matutino
35
Sim

VEÍCULO: PORTAL NO AR

DATA: 21.07.14

Senac disponibiliza mais de cem vagas gratuitas pelo Sisutec - Portal No Ar

O Senac/RN dispõe de 160 vagas gratuitas abertas para cursos técnicos presenciais
pelo Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica (Sisutec).
As inscrições podem ser realizadas gratuitamente pelo site sisutec.mec.gov.br, até
sexta-feira (25). São oportunidades nos municípios de Natal e Mossoró destinadas a
pessoas que participaram do Enem em 2013.
São 90 vagas para Natal, divididas para os seguintes cursos: Técnico em Enfermagem
e Técnico em Segurança do Trabalho, no Senac Zona Norte, e Técnico em Logística,
no Senac Centro. Em Mossoró, estão disponíveis 70 vagas para o curso Técnico em
Meio Ambiente. Os interessados, obrigatoriamente, devem ter concluído o Ensino
Médio.
Os resultados da primeira chamada serão divulgados na página do Sisutec, no dia 29
de julho, e as matrículas serão realizadas no período de 30 de julho a 1º de agosto,
nas unidades do Senac que ofertarão os cursos. A segunda chamada, que ocorrerá
caso turmas não sejam formadas, será no dia 05 de agosto.
No momento da inscrição, o candidato pode selecionar até duas opções de cursos,
por ordem de preferência. Aqueles com as melhores notas no Enem são
selecionados. É preciso ter obtido avaliação superior a zero, na redação.
Mais informações sobre o Sisutec podem ser obtidas em sisutec.mec.gov.br/tiresuas-duvidas ou por meio do telefone (84) 4005-1000.
Atualizado em 21 de julho às 14:54

Classificação: Positiva

VEÍCULO: BLOG COMUNICADOR EFECTIVO DATA: 21.07.14
COMUNICADOR EFECTIVO: Começa inscrição para 289 mil vagas em ensino técnico

Procura por cursos no Sisutec: inscrição pela
Internet (ABr)
Estão abertas a
partir de hoje (21) as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada da
Educação Profissional e Tecnológica (Sisutec). Nesta edição serão
ofertadas gratuitamente 289.341 vagas em ensino técnico. As inscrições
devem ser feitas no site do Sisutec: http://sisutec.mec.gov.br/

Para concorrer, o
candidato precisa ter concluído o ensino médio e feito o Exame Nacional
do Ensino Médio (Enem) do ano passado, sem tirar zero na redação. Pelas
regras do Sisutec, 85% das vagas são destinadas a candidatos que
cursaram o ensino médio na rede pública ou na rede privada como
bolsistas integrais.
As áreas com maior
oferta de vagas são ambiente e saúde (32,17%), comunicação (17,06%),
gestão e negócios (14,10%) e controle e processos industriais (11,67%).
O candidato pode escolher até duas opções de curso. É possível
alterá-las ao longo do período de inscrição. Uma vez por dia, até
sexta-feira, será divulgada a nota de corte de cada curso. As vagas são
destinadas a instituições particulares; do Sistema S (Senai e Senac) e a
instituições públicas.
O resultado da
primeira chamada será divulgado no dia 29 deste mês. A matrícula dos
alunos selecionados será do dia 30 de julho até 1º de agosto. A segunda
chamada será divulgada no dia 5 do próximo mês, e as matrículas estão
previstas para os dias 6, 7 e 8.
As vagas
remanescentes serão disponibilizadas online para todos aqueles que
fizeram o ensino médio, independentemente de terem feito o Enem. O
preenchimento seguirá a ordem de inscrição, no período de 11 a 20 de
agosto. O candidato terá dois dias para fazer a matrícula na
instituição, senão perde a vaga.

O Sisutec foi
criado no ano passado, como faz parte do Programa Nacional de Acesso ao
Ensino Técnico e Emprego (Pronetec). O processo seletivo do Ministério
da Educação ocorre duas vezes por ano.
Agência Brasil via Jornal O Mossoroense

Classificação: Positiva

VEÍCULO: BLOG PONTO DE VISTA ONLINE DATA: 21.07.14
Senac disponibiliza 160 vagas gratuitas pelo Sisutec | Ponto de Vista com Nelson
Freire

O Senac dispõe de 160 vagas gratuitas abertas para cursos técnicos presenciais pelo
Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica (Sisutec). As
inscrições podem ser realizadas gratuitamente pelo site sisutec.mec.gov.br, até
sexta-feira (25). São oportunidades nos municípios de Natal e Mossoró destinadas a
pessoas que participaram do Enem em 2013.
São 90 vagas para Natal, divididas para os seguintes cursos: Técnico em Enfermagem
e Técnico em Segurança do Trabalho, no Senac Zona Norte, e Técnico em Logística,
no Senac Centro. Em Mossoró, estão disponíveis 70 vagas para o curso Técnico em
Meio Ambiente. Os interessados, obrigatoriamente, devem ter concluído o Ensino
Médio.
Os resultados da primeira chamada serão divulgados na página do Sisutec, no dia 29
de julho, e as matrículas serão realizadas no período de 30 de julho a 1º de agosto,
nas unidades do Senac que ofertarão os cursos. A segunda chamada, que ocorrerá
caso turmas não sejam formadas, será no dia 05 de agosto.
No momento da inscrição, o candidato pode selecionar até duas opções de cursos,
por ordem de preferência. Aqueles com as melhores notas no Enem são
selecionados. É preciso ter obtido avaliação superior a zero, na redação.
Mais informações sobre o Sisutec podem ser obtidas em sisutec.mec.gov.br/tiresuas-duvidas ou por meio do telefone (84) 4005-1000.

Classificação: Positiva

VEÍCULO: PORTAL MERCADO ABERTO

DATA: 21.07.14

Portal Mercado Aberto

Senac disponibiliza 160 vagas gratuitas pelo Sisutec
Os resultados da primeira chamada serão divulgados na página do Sisutec, no dia 29
de julho
O Senac/RN dispõe de 160 vagas gratuitas abertas para cursos técnicos presenciais
pelo Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica (Sisutec).
As inscrições podem ser realizadas gratuitamente pelo site sisutec.mec.gov.br, até
sexta-feira (25). São oportunidades nos municípios de Natal e Mossoró destinadas a
pessoas que participaram do Enem, em 2013.
São 90 vagas para Natal, divididas para os seguintes cursos: Técnico em Enfermagem
e Técnico em Segurança do Trabalho, no Senac Zona Norte, e Técnico em Logística,
no Senac Centro. Em Mossoró, estão disponíveis 70 vagas para o curso Técnico em
Meio Ambiente. Os interessados, obrigatoriamente, devem ter concluído o Ensino
Médio.
Os resultados da primeira chamada serão divulgados na página do Sisutec, no dia 29
de julho, e as matrículas serão realizadas no período de 30 de julho a 1º de agosto,
nas unidades do Senac que ofertarão os cursos. A segunda chamada, que ocorrerá
caso turmas não sejam formadas, será no dia 05 de agosto.
No momento da inscrição, o candidato pode selecionar até duas opções de cursos,
por ordem de preferência. Aqueles com as melhores notas no Enem são
selecionados. É preciso ter obtido avaliação superior a zero, na redação.
Mais informações sobre o Sisutec podem ser obtidas em sisutec.mec.gov.br/tiresuas-duvidas ou por meio do telefone (84) 4005-1000.
Fonte: Senac RN
0 Comentário

Classificação: Positiva

VEÍCULO: PORTAL NO MINUTO

DATA: 21.07.14

Senac disponibiliza 160 vagas gratuitas pelo Sisutec - Notícias - Educação Nominuto.com

O Senac dispõe de 160 vagas gratuitas abertas para cursos técnicos presenciais pelo
Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica (Sisutec). As
inscrições podem ser realizadas gratuitamente pelo site sisutec.mec.gov.br, até
sexta-feira (25). São oportunidades nos municípios de Natal e Mossoró destinadas a
pessoas que participaram do Enem em 2013.
São 90 vagas para Natal, divididas para os seguintes cursos: Técnico em Enfermagem
e Técnico em Segurança do Trabalho, no Senac Zona Norte, e Técnico em Logística,
no Senac Centro. Em Mossoró, estão disponíveis 70 vagas para o curso Técnico em
Meio Ambiente. Os interessados, obrigatoriamente, devem ter concluído o Ensino
Médio. Os resultados da primeira chamada serão divulgados na página do Sisutec,
no dia 29 de julho, e as matrículas serão realizadas no período de 30 de julho a 1º de
agosto, nas unidades do Senac que ofertarão os cursos. A segunda chamada, que
ocorrerá caso turmas não sejam formadas, será no dia 05 de agosto. No momento
da inscrição, o candidato pode selecionar até duas opções de cursos, por ordem de
preferência. Aqueles com as melhores notas no Enem são selecionados. É preciso ter
obtido avaliação superior a zero, na redação. Mais informações sobre o Sisutec
podem ser obtidas em sisutec.mec.gov.br/tire-suas-duvidas ou por meio do telefone
(84) 4005-1000.

Classificação: Positiva

VEÍCULO: SITE NOVO JORNAL

DATA: 21.07.14

Novo Jornal

Estão abertas a partir de hoje (21) as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada
da Educação Profissional e Tecnológica (Sisutec). Nesta edição serão ofertadas
gratuitamente 289.341 vagas em ensino técnico. As inscrições devem ser feitas no
site do Sisutec.

Para concorrer, o candidato precisa ter concluído o ensino médio e feito o Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem) do ano passado, sem tirar zero na redação. Pelas
regras do Sisutec, 85% das vagas são destinadas a candidatos que cursaram o ensino
médio na rede pública ou na rede privada como bolsistas integrais.

As áreas com maior oferta de vagas são ambiente e saúde (32,17%), comunicação
(17,06%), gestão e negócios (14,10%) e controle e processos industriais (11,67%). O
candidato pode escolher até duas opções de curso. É possível alterá-las ao longo do
período de inscrição. Uma vez por dia, até sexta-feira, será divulgada a nota de corte
de cada curso. As vagas são destinadas a instituições particulares; do Sistema S
(Senai e Senac) e a instituições públicas.

O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 29 deste mês. A matrícula
dos alunos selecionados será do dia 30 de julho até 1º de agosto. A segunda
chamada será divulgada no dia 5 do próximo mês, e as matrículas estão previstas
para os dias 6, 7 e 8.

As vagas remanescentes serão disponibilizadas online para todos aqueles que
fizeram o ensino médio, independentemente de terem feito o Enem. O
preenchimento seguirá a ordem de inscrição, no período de 11 a 20 de agosto. O
candidato terá dois dias para fazer a matrícula na instituição, senão perde a vaga.

O Sisutec foi criado no ano passado, como faz parte do Programa Nacional de Acesso
ao Ensino Técnico e Emprego (Pronetec). O processo seletivo do Ministério da
Educação ocorre duas vezes por ano.

Classificação: Positiva

VEÍCULO: PORTAL G1 DATA: 21.07.14
G1 - Senac disponibiliza 160 vagas gratuitas pelo Sisutec - notícias em Rio Grande
do Norte
Senac disponibiliza 160 vagas gratuitas pelo Sisutec
Inscrições para cursos técnicos estão abertas até 25 de julho.São 160 vagas para
Natal e Mossoró.
O Senac do Rio Grande do Norte está com 160 vagas gratuitas abertas para cursos
técnicos presenciais pelo Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e
Tecnológica (Sisutec). As inscrições podem ser realizadas gratuitamente pelo site até
sexta-feira (25). São oportunidades nos municípios de Natal e Mossoró destinadas a
pessoas que participaram do Enem em 2013.
São 90 vagas para Natal, divididas para os seguintes cursos: técnico em enfermagem
e técnico em segurança do trabalho, no Senac Zona Norte, e técnico em logística, no
Senac Centro. Em Mossoró, estão disponíveis 70 vagas para o curso técnico em meio
ambiente. Os interessados, obrigatoriamente, devem ter concluído o Ensino Médio.
Os resultados da primeira chamada serão divulgados na página do Sisutec, no dia 29
de julho, e as matrículas serão realizadas no período de 30 de julho a 1º de agosto,
nas unidades do Senac que ofertarão os cursos. A segunda chamada, que ocorrerá
caso turmas não sejam formadas, será no dia 05 de agosto.
No momento da inscrição, o candidato pode selecionar até duas opções de cursos,
por ordem de preferência. Aqueles com as melhores notas no Enem são
selecionados. É preciso ter obtido avaliação superior a zero, na redação.

Classificação: Positiva

VEÍCULO: BLOG TRIBUNA DO NORTEDATA: 21.07.14
Sisutec: inscrições começam hoje « Panorama Político

Estão abertas a partir de hoje (21) as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada
da Educação Profissional e Tecnológica (Sisutec). Nesta edição serão ofertadas
gratuitamente 289.341 vagas em ensino técnico. As inscrições devem ser feitas no
site do Sisutec.
Para concorrer, o candidato precisa ter concluído o ensino médio e feito o Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem) do ano passado, sem tirar zero na redação. Pelas
regras do Sisutec, 85% das vagas são destinadas a candidatos que cursaram o ensino
médio na rede pública ou na rede privada como bolsistas integrais.
As áreas com maior oferta de vagas são ambiente e saúde (32,17%), comunicação
(17,06%), gestão e negócios (14,10%) e controle e processos industriais (11,67%). O
candidato pode escolher até duas opções de curso. É possível alterá-las ao longo do
período de inscrição. Uma vez por dia, até sexta-feira, será divulgada a nota de corte
de cada curso. As vagas são destinadas a instituições particulares; do Sistema S
(Senai e Senac) e a instituições públicas.
O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 29 deste mês. A matrícula
dos alunos selecionados será do dia 30 de julho até 1º de agosto. A segunda
chamada será divulgada no dia 5 do próximo mês, e as matrículas estão previstas
para os dias 6, 7 e 8.
Com informações da Agência Brasil
Você pode deixar uma resposta, ou trackback a partir do seu próprio site.

Classificação: Positiva

VEÍCULO: BLOG DO SERIDÓ DATA: 21.07.14
Inscrições para Sisutec começam hoje « Blog do Seridó

As inscrições para o Sisutec (Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e
Tecnológica) do segundo semestre de 2014 começam nesta segunda-feira (21). O
cadastro deve ser feito pelo site www.sisutec.mec.gov.br até as 23h59 da próxima
sexta-feira (25).
São ofertadas 289.341 vagas gratuitas em cursos técnicos subsequentes ao ensino
médio. As instituições privadas oferecem a maior parte das vagas: 247.888. Já as
instituições públicas disponibilizaram 10.457 vagas. O Sistema S (Senac e Senai)
participa com 30.996 vagas.
Os cursos com maior número de vagas são: técnico em logística (40.712), técnico em
segurança do trabalho (29.397), técnico em enfermagem (25.557), técnico em
informática (21.819) e técnico em edificações (9.171).
Gostou deste Artigo? Partilhe-o!

Classificação: Positiva

VEÍCULO: BLOG DO BG

DATA: 21.07.14

Sisutec: inscrições começam nesta segunda | Blog do BG

Estão abertas a partir de hoje (21) as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada
da Educação Profissional e Tecnológica (Sisutec). Nesta edição serão ofertadas
gratuitamente 289.341 vagas em ensino técnico. As inscrições devem ser feitas no
site do Sisutec.
Para concorrer, o candidato precisa ter concluído o ensino médio e feito o Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem) do ano passado, sem tirar zero na redação. Pelas
regras do Sisutec, 85% das vagas são destinadas a candidatos que cursaram o ensino
médio na rede pública ou na rede privada como bolsistas integrais.
As áreas com maior oferta de vagas são ambiente e saúde (32,17%), comunicação
(17,06%), gestão e negócios (14,10%) e controle e processos industriais (11,67%). O
candidato pode escolher até duas opções de curso. É possível alterá-las ao longo do
período de inscrição. Uma vez por dia, até sexta-feira, será divulgada a nota de corte
de cada curso. As vagas são destinadas a instituições particulares; do Sistema S
(Senai e Senac) e a instituições públicas.
O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 29 deste mês. A matrícula
dos alunos selecionados será do dia 30 de julho até 1º de agosto. A segunda
chamada será divulgada no dia 5 do próximo mês, e as matrículas estão previstas
para os dias 6, 7 e 8.
As vagas remanescentes serão disponibilizadas online para todos aqueles que
fizeram o ensino médio, independentemente de terem feito o Enem. O
preenchimento seguirá a ordem de inscrição, no período de 11 a 20 de agosto. O
candidato terá dois dias para fazer a matrícula na instituição, senão perde a vaga.
O Sisutec foi criado no ano passado, como faz parte do Programa Nacional de Acesso
ao Ensino Técnico e Emprego (Pronetec). O processo seletivo do Ministério da
Educação ocorre duas vezes por ano.
Agência Brasil

Classificação: Positiva

VEÍCULO: PORTAL NO AR

DATA: 21.07.14

Sisutec: inscrições estão abertas a partir desta segunda-feira

Estão abertas a partir de hoje (21) as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada
da Educação Profissional e Tecnológica (Sisutec). Nesta edição serão ofertadas
gratuitamente 289.341 vagas em ensino técnico. As inscrições devem ser feitas no
site do Sisutec.
Para concorrer, o candidato precisa ter concluído o ensino médio e feito o Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem) do ano passado, sem tirar zero na redação. Pelas
regras do Sisutec, 85% das vagas são destinadas a candidatos que cursaram o ensino
médio na rede pública ou na rede privada como bolsistas integrais.
As áreas com maior oferta de vagas são ambiente e saúde (32,17%), comunicação
(17,06%), gestão e negócios (14,10%) e controle e processos industriais (11,67%). O
candidato pode escolher até duas opções de curso. É possível alterá-las ao longo do
período de inscrição. Uma vez por dia, até sexta-feira, será divulgada a nota de corte
de cada curso. As vagas são destinadas a instituições particulares; do Sistema S
(Senai e Senac) e a instituições públicas.
O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 29 deste mês. A matrícula
dos alunos selecionados será do dia 30 de julho até 1º de agosto. A segunda
chamada será divulgada no dia 5 do próximo mês, e as matrículas estão previstas
para os dias 6, 7 e 8.
As vagas remanescentes serão disponibilizadas online para todos aqueles que
fizeram o ensino médio, independentemente de terem feito o Enem. O
preenchimento seguirá a ordem de inscrição, no período de 11 a 20 de agosto. O
candidato terá dois dias para fazer a matrícula na instituição, senão perde a vaga.
O Sisutec foi criado no ano passado, como faz parte do Programa Nacional de Acesso
ao Ensino Técnico e Emprego (Pronetec). O processo seletivo do Ministério da
Educação ocorre duas vezes por ano.
Atualizado em 21 de julho às 08:52

Classificação: Positiva

VEÍCULO: PORTAL NO MINUTO

DATA: 21.07.14

Inscrições para o Sisutec começam hoje - Notícias - Educação - Nominuto.com
Nesta edição serão ofertadas gratuitamente 289.341 vagas em ensino técnico. As
inscrições devem ser feitas no site do Sisutec.
Estão
abertas a partir de hoje (21) as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada
da Educação Profissional e Tecnológica (Sisutec). Nesta edição serão ofertadas
gratuitamente 289.341 vagas em ensino técnico. As inscrições devem ser feitas
no site do Sisutec.
Para concorrer, o candidato
precisa ter concluído o ensino médio e feito o Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem) do ano passado, sem tirar zero na redação. Pelas regras do Sisutec, 85%
das vagas são destinadas a candidatos que cursaram o ensino médio na rede
pública ou na rede privada como bolsistas integrais.
As áreas com maior oferta
de vagas são ambiente e saúde (32,17%), comunicação (17,06%), gestão e negócios
(14,10%) e controle e processos industriais (11,67%). O candidato pode
escolher até duas opções de curso. É possível alterá-las ao longo do período de
inscrição. Uma vez por dia, até sexta-feira, será divulgada a nota de corte de
cada curso. As vagas são destinadas a instituições particulares; do
Sistema S (Senai e Senac) e a instituições públicas.
O resultado da primeira
chamada será divulgado no dia 29 deste mês. A matrícula dos alunos selecionados
será do dia 30 de julho até 1º de agosto. A segunda chamada será divulgada no
dia 5 do próximo mês, e as matrículas estão previstas para os dias 6, 7 e 8.
As vagas remanescentes
serão disponibilizadas online para todos aqueles que fizeram o ensino médio,
independentemente de terem feito o Enem. O preenchimento seguirá a ordem de
inscrição, no período de 11 a 20 de agosto. O candidato terá dois dias para
fazer a matrícula na instituição, senão perde a vaga.
O Sisutec foi criado no ano
passado, como faz parte do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego (Pronetec). O processo seletivo do Ministério da Educação ocorre duas
vezes por ano.
Classificação: Positiva

VEÍCULO: SITE JORNAL DE FATO

DATA: 21.07.14

Sisutec abre inscrições segunda-feira com número de vagas 20% maior -

O Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica (Sisutec)
ofertará 289.341 vagas no segundo semestre deste ano. O número de vagas
aumentou 20% em relação à mesma edição do ano passado, em que ofertadas
239,79 mil vagas.
As inscrições poderão ser feitas de segunda (21) a sexta-feira (25) próximas na
página do Sisutec.
O Sisutec seleciona estudantes para vagas gratuitas no ensino técnico. Para
concorrer, o candidato tem que ter concluido o ensino médio e ter feito o Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem) do ano passado, sem tirar zero na redação. Esse
processo de seleção faz parte do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego (Pronetec).
&quot;O país necessita não só da formação de profissionais do ensino superior, mas
também do nível técnico, que é tão importante quanto o superior em várias áreas do
país&quot;, disse o ministro da Educação, Henrique Paim. Segundo ele, a intenção é
formar mão de obra qualificada para atuar em diversas áreas do mercado.
As áreas com maior oferta de vagas são ambiente e saúde, com 32,17% do total. Em
seguida, aparecem comunicação (17,06%), gestão e negócios (14,10% e controle e
processos industriais (11,67%). Os cursos que têm maior número de vagas são
técnico em logística (40.712), técnico em segurança do trabalho (29.397) e técnico
em enfermagem (25.557).
A maior parte das vagas, 247.888, é ofertada por instituições particulares. Depois,
vêm estabelecimentos ligados ao Sistema S, formado pelo Sesi, Senai e Senac, com
30.996 oportunidades. As instituições públicas – institutos federais, escolas técnicas
vinculadas às universidades federais e escolas estaduais e municipais – têm o menor
número, 10.457. Apesar disso, Paim entende que há um incentivo para que as
instituições públicas ofereçam também cursos técnicos em áreas semelhantes às
existentes nos cursos, aproveitando a mesma estrutura.
Pelas regras do Sisutec, 85% das vagas são destinadas a candidatos que cursaram o
ensino médio na rede pública ou na rede privada como bolsistas integrais. Nas
instituições federais, será seguida a Lei de Cotas (Lei 12.711/2012), pela qual 50%
das vagas destinadas às escolas públicas têm de ser preenchidas por candidatos com
renda per capita menor ou igual a 1,5 salário mínimo e negros e indígenas
têm reserva de vaga.

O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 29 deste mês. A matrícula
dos alunos selecionados será do dia 30 até 1º de agosto. A segunda chamada será
divulgada no dia 5 do próximo mês e as matrículas estão previstas para os dias 6, 7 e
8.
Em seguida, as vagas remanescentes serão disponibilizadas online para todos
aqueles que fizeram o ensino médio, independentemente de terem feito o Enem. O
preenchimento será por ordem de inscrição, no período de 11 a 20 de agosto. O
candidato terá dois dias para fazer a matrícula na instituição, senão perde a vaga.
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