Começam hoje as inscrições
para o Sisu

Começam hoje (12) as inscrições para o
Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do
segundo semestre. O programa oferece
57.271 vagas em 68 instituições públicas de
ensino superior em todo o país. O prazo
para participar vai até o dia 15. As
inscrições são feitas apenas pela internet.
Pode concorrer às vagas quem fez o Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2017
e obteve nota acima de zero em redação.
Todo o processo de inscrição é feito
exclusivamente pela internet, na página do
Sisu.Ao ingressar no sistema, o candidato
deverá escolher, por ordem de preferência,
até duas opções de curso entre as vagas
ofertadas. É possível alterar essas opções
durante todo o período de inscrição. A
última modificação confirmada é a
considerada válida.As vagas serão
oferecidas em oito instituições públicas
estaduais, uma faculdade pública municipal
e 59 instituições públicas federais, com dois
centros de Educação Tecnológica, 27
institutos federais de Educação, Ciência e
Tecnologia e 30 universidades.O resultado
da chamada regular está previsto para o dia
18 de junho. O período de matrícula vai de
22 a 28 de junho e o prazo para participar
da lista de espera é de 22 a 27 de junho.
Agência Brasil

Mais notícias do período Junho de 2018

* TST aprova Instrução Normativa sobre normas processuais introduzidas pela
Reforma Trabalhista
* Brasil perdeu 1,3 milhão de empregos na indústria entre 2013 e 2016
* ‘Custo do desmonte dos sindicatos será muito alto para a sociedade’
* Setor de serviços cresce 1% de março para abril, diz IBGE
* Fed indica que juros vão subir mais este ano e pressão sobre o Brasil aumenta
* Regulamentado saque de contas inativas do PIS/Pasep a todas as idades

* Criança ou adolescente sofre acidente de trabalho a cada três horas e meia
* Presidente da Central, Clàudio Janta, se licencia com a intenção de concorrer à
Deputado Federal
* Estimativa para salário mínimo em 2019 é de R$ 998
* Desemprego acelera para 12,9% em abril e atinge 13,4 milhões de pessoas
* Diretor Geral da OIT, Guy Rider recebe em audiência oficial a direção da ADS
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