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FILMOU OU FOTOGRAFOU ALGO BACANA?
TEM ALGUMA INFORMAÇÃO IMPORTANTE?
MANDA PRO ZAP ZAP, O WHATSAPP DO MEIA
HORA! GRAVE NO SEU CELULAR! 21 98794-9052

Serviços

LLNOVIDADE NAS ESCOLAS DO ESTADO

Provas digitais em sala
Medida da Secretaria de Educação acompanha avaliação tecnológica no Enem

E

nquanto o Ministério da
Educação (MEC) anuncia
que o Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem) terá aplicação digital a partir de 2020,escolas estaduais do Rio também vão
contar com esse modelo de avaliação a partir do ano que vem. Cada uma das 590 escolas de turno
integral vai receber, em média,
40 chromebooks (nome dado ao
notebook do Google). Isso representará uma economia de cerca de
R$ 5,9 milhões com impressão de
provas,segundo a Secretaria Estadual de Educação.De acordo com
Pedro Fernandes, secretário esta-

dual de Educação,as avaliações feitas de forma eletrônica ainda representarão um corte de outros R$
2 milhões — valor investido para a
realização de provas impressas do
projeto Conhecer, que traça um
diagnóstico da rede.
Segundo ele, o investimento
para a compra dos chromebooks
e dos carrinhos que vão ser usados
nos notebooks,além da aquisição
de computadores administrativos
para as escolas, será de aproximadamente R$ 60 milhões. O secretário informou, ainda, que já conheceu o modelo da Microsoft,
mas ainda se reunirá com outras

empregos hoje

1.392 82% 11% 7%
VAGAS
INDÚSTRIA CONSTRUÇÃO
COMÉRCIO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Município do Rio (307): Operador de telemarketing ativo (59)
Motorista de ônibus urbano (44) l Operador de teleatendimento
(35)  l Atendente de Lojas (30)  l Empregado doméstico diarista
(20)  l Ajudante de carga e descarga (13)  l Jovem Aprendiz —
Auxiliar de garçom (12)  l Açougueiro desossador (10) l Gerente
de restaurante (9) l Volta Redonda: Auxiliar de limpeza (257)  l 
Encanador Industrial (40) l Operador de telemarketing receptivo
(20)  l Pinheiral: Operador de telemarketing ativo e receptivo
(300) l Auxiliar de cozinha (50) l Recepcionista (25) l Garçom (25)
l Barra do Piraí: Operador de telemarketing ativo (97)  l Garçom
(10) l Ajudante de Cozinha (10) l Queimados: Vendedor porta a
porta (100) l Piraí: Estoquista (10)
●●

l 

empresas para estudar a tecnologia que será adotada no Rio. Essa escolha deverá ser definida em
duas semanas. “Ainda não sabemos o modelo de licitação que será adotado”, adiantou.
Apesar das provas digitais, as
avaliações discursivas e as provas
de redação ainda vão ocorrer da
maneira tradicional. Sobre a possibilidade de implantação da tecnologia em outras unidades escolares do estado, ele informou que
as 590 escolas funcionarão como
um projeto-piloto,que poderá ser
ampliado gradualmente. A rede
estadual conta com 1.222 escolas.

Enem deixará de ser impresso
LLNo primeiro ano, a aplicação digital do Enem ocorrerá em modelo-piloto para 50 mil candidatos de 15
capitais. A expectativa do
MEC é de que não haja mais
a prova impressa em 2026.
Mas nada muda para os inscritos em 2019. Em 2020, o
Enem terá aplicações digital, regular e de reaplicação.
No último caso, para candidatos com problema lo-

rapidinha...

LOTERIA$

Projeto de lei retira o
Bilhete Único da Fetranspor
LLA Alerj aprovou ontem um
projeto de lei que tira da Fetranspor a gestão do Bilhete
Único. O governo poderá delegar à Secretaria Estadual de
Transportes a função de administrar a Câmara de Compensação Tarifária do Fundo
Estadual de Transportes. Outras possibilidades são abertura de licitação para escolha de
empresa pública ou privada
(sem relação com as empresas de transporte) ou criação

de sociedade privada com esse objetivo.O governador Wilson Witzel (PSC) vetou, no
mês passado, projeto muito
semelhante de autoria dos deputados Luiz Paulo (PSDB) e
Eliomar Coelho (PSol) e do exdeputado Gilberto Palmares.
Na ocasião, ele alertou que poderia ser considerado inconstitucional porque a lei do Bilhete
Único teve origem no Executivo. E se comprometeu a analisar o projeto aprovado ontem.

oportunidades para pessoas com deficiência:
Vendedor de comercio varejista (90) l Pedreiro (15) l Ajudante de obras
(10) l Armador de ferros (10) l Atendente de lojas e mercados (10) l 
Carpinteiro (10) l Auxiliar de limpeza (10)

gístico ou de infraestrutura
na prova digital. Em 2021,
serão duas edições do novo
modelo. De 2022 a 2025, serão quatro provas, ainda no
formato opcional. Segundo
o Inep, haverá economia de
R$ 500 milhões com o corte
da impressão de provas.
O debate sobre o tema
nos cursos preparatórios
divide a opinião dos vestibulandos pelo Rio.

MEGA-SENA concurso 2165
03/07/2019

05 37 43 49 54 56
Sena: 1 (R$ 35.218.398,02)
Quina: 113 (R$ 26.216,82)
Quadra: 8.189 (R$ 516,80)
FEDERAL concurso 05402
03/07/2019
Número
1º 00002
2º 85265
3º 38749
4º 25075
5º 31911

Prêmio
R$ 500.000
R$ 27.000
R$ 24.000
R$ 19.000
R$ 18.329

QUINA concurso 5010
03/07/2019
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●●

CANDIDATE-SE: As unidades do Sistema Nacional de Empregos (Sine-RJ) não
recebem currículos e a inscrição para se candidatar às vagas coletadas pela
Sedeeri (Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Emprego e
Relações Internacionais) tem que ser feita nos postos Sine/Sedeeri ou no site
https://empregabrasil.mte.gov.br/. A Sedeeri esclarece que o banco de dados
de emprego pode sofrer alterações momentâneas como inclusão/fechamento
de vagas ou ampliação/redução de ofertas.

indicadores
POUPANÇA: 0,3715% (hoje)

SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL: R$ 998

DÓLAR: R$ 3,8245(c); R$ 3,8251(v)

SALÁRIO MÍNIMO REGIONAL: R$ 1.238,11

●● ATENÇÃO! Até o dia 8, o Shopping Grande Rio (Rua Maria Soares Sendas 111, São João de Meriti) recebe doações de
livros para alunos do Instituto Reação, do ex-judoca brasileiro Flávio Canto.A coleta é feita no SAC do estabelecimento.

