Matrículas para aprovados na
primeira chamada do Sisu
começam hoje

Os aprovados na primeira chamada do
Sistema de Seleção Unificada (Sisu) devem
procurar, a partir de hoje (30), as instituições
escolhidas para a efetivação da matrícula. O
período de matrícula vai até 7 de fevereiro.
O Sisu é o sistema informatizado do MEC,
utilizado por instituições públicas de
educação superior na oferta de vagas a
estudantes, com base nas notas obtidas no
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
ProUniNessa segunda-feira (29), o
Ministério da Educação abriu a consulta
para vagas do Programa Universidade para
Todos (ProUni). Neste ano, serão oferecidas
242.987 bolsas de estudo integrais e
parciais (50%) em 2.976 instituições
privadas de educação superior. As
inscrições começam em 6 de fevereiro.
Agência Brasil

Mais notícias do período Janeiro de 2018

* Mulheres ganham espaço no campo e ocupam 30% dos cargos de comando
* Linhas de ônibus terão alterações a partir de sábado em Porto Alegre
* Após denúncias, Sindec resolve ocorrências sobre más condições no ambiente
de trabalho
* Centrais debatem a conjuntura durante FSM da População Idosa
* Promulgada lei que institui o programa Porto Alegre contra o Crime
* Central participa do Fórum Social Mundial da População Idosa
* Idosos a partir de 60 anos com conta na Caixa ou BB receberão crédito do
PIS/Pasep nesta segunda
* MEC antecipa data do Sisu; inscrições começam dia 23
* Justiça aplica reforma e deixa de usar tese de grupo econômico
* Portaria que reajusta aposentadorias acima do mínimo sai no Diário Oficial
* Toyota avalia adotar terceiro turno no Brasil e Argentina

* Reforma trabalhista: governo tenta se blindar junto ao TST
* Divulgação do resultado do Enem é antecipado para 18 de janeiro
* Volume de serviços no país cresce 1% de outubro para novembro de 2017
* CIEE oferece mais de 1,6 mil vagas de estágio no Rio Grande do Sul
* Sindec-POA agora tem convênio com Faculdade Monteiro Lobato
* Pagamento do PIS/Pasep para trabalhadores com mais de 60 anos começa dia
24
* Percentual de famílias endividadas sobe de 59% para 62,2%
* Inflação de produtos na saída das fábricas é de 1,47%
* Preço da gasolina diminui e do diesel sobe hoje nas refinarias
* Trabalhador com saldo na conta do FGTS receberá lucro

Notícias

