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Festa do Livro da USP será
realizada na próxima semana

As inscrições ao processo seletivo das Faculdades de Tecnologia (Fatecs) do Estado
de São Paulo para o primeiro semestre do
próximo ano estão abertas até o dia 7, às 15
horas. O exame será no dia 14 de janeiro.
No total, são oferecidas 14.130 vagas, distribuídas entre os 73 cursos gratuitos de
graduação tecnológica. Esse número inclui
dois cursos inéditos: o de Gestão de
Energia e Eficiência Energética, que será
oferecido na Fatec Campinas, resultado da
parceria do Centro Paula Souza com a
Secretaria de Energia e Mineração do
Estado de São Paulo, e o de Manufatura
Avançada, da Fatec São José dos Campos,
que visa a agregar novas tecnologias para
atender às demandas direcionadas à
indústria 4.0. Outra novidade deste vestibular: a Fatec São Carlos vai ampliar os
cursos da unidade, oferecendo Gestão
de Recursos Humanos (serão 40 vagas à
noite). Para concorrer a uma das vagas do
processo seletivo, o candidato deve ter

GASTÃO GUEDES

Estão abertas as inscrições ao Vestibular 2018 das Fatecs

concluído ou estar cursando o Ensino Médio
ou equivalente, desde que no ato da matrícula comprove a conclusão do curso. O interessado deve preencher a ficha de inscrição
e o questionário socioeconômico, imprimir
o boleto e pagar a taxa no valor de R$ 64,80
(em dinheiro), em qualquer agência bancária. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site www.vestibularfatec.com.br.
O Manual do Candidato, com informações sobre datas, normas e orientações
para o processo seletivo, estará disponível no site (https://goo.gl/zqxpt3), para
ser baixado gratuitamente.

concursos

Universidade de São Paulo
Av. Prof. Mello Moraes, travessa C (entre a
Raia Olímpica e a Praça do Relógio Solar)
Cidade Universitária – Butantã – capital
Informações: festadolivro@usp.br

DIVULGAÇÃO

Visita temática debate as mudanças
das paisagens urbanas paulistanas

Guilherme de Almeida (1890-1969), em sua
crônica A Casa da Colina, discursa sobre algumas transformações ocorridas no espaço urbano do bairro Pacaembu, local onde o escritor
tinha residência. Para refletir sobre essas
mudanças, a Casa Guilherme de Almeida realiza a visita temática Lugar de Transformações:
O Entorno da Casa da Colina. “Que ideia a sua,
ir morar naquele fim de mundo! Era o que me
diziam os amigos quando, há 12 anos, construí
a minha casa nesta colina, a oeste do vale do
Pacaembu”, relata Guilherme de Almeida no

texto. A partir de leituras dessa e de outras
crônicas do poeta, o público é convidado a
refletir sobre as mudanças das paisagens urbanas de São Paulo, além de vislumbrar o horizonte da região a partir dos mirantes do
museu. A atividade é gratuita e recomendada
para todas as idades.
Casa Guilherme de Almeida
Rua Macapá, 187 – Perdizes – capital
Hoje, 25, das 15 às 16h30
Informações e inscrições: (11) 3672-1391,
http://bit.ly/2gzV9nR

VEJA ONDE ESTÁ O POUPATEMPO MÓVEL
LOCALIDADE

Embu das Artes

PERÍODO

Até 2 de dezembro

HORÁRIO DE
ATENDIMENTO

De terça-feira a
sábado, das 9
às 16 horas

ENDEREÇO

Rua Alberto Giosa, 390 – Jardim
Arabutan (Estacionamento do
Parque Francisco Rizzo)

Alguns serviços oferecidos: emissão de RG e de Atestado de Antecedentes Criminais (AAC), acesso a serviços
públicos pela internet – Nota Fiscal Paulista, Boletim de Ocorrência Eletrônico, consulta de multas de trânsito e pontuação na CNH. A entrega do RG será feita em data e local informados no protocolo de atendimento. Para pessoas
com RG emitido no Estado de São Paulo, que não tenham pendências com a Justiça, o AAC pode ser retirado na
hora. Informações: Disque Poupatempo – 0800 772 3633; www.poupatempo.sp.gov.br

Apta abre concurso para 33 pesquisadores científicos
Estão abertas as inscrições para o concurso
público para pesquisador científico nível I
na Agência Paulista de Tecnologia dos
Agronegócios (Apta), da Secretaria de
Agricultura e Abastecimento do Estado de
São Paulo. As inscrições podem ser feitas
até o dia 7, das 10 às 16 horas (exceto sábados, domingos e feriados), em Campinas e em São Paulo. A taxa de inscrição é
R$ 87,73 e o salário inicial é R$ 4.173,85. O
edital (CPRTI 02/2017) pode ser acessado
em https://goo.gl/Lwwpkz. São oferecidas
33 vagas para as áreas de agronomia, zootecnia, medicina veterinária, engenharia de
alimentos, engenharia agrícola, engenharia
química, engenharia mecânica, engenharia
de pesca, biomedicina, biologia, química,
farmácia, estatística e economia. Os requisitos necessários para cada cargo podem ser
consultados no edital. A prova será dissertativa e dividida em duas partes: uma sobre
conhecimentos básicos no campo da agricultura, zootecnia e alimentos; e outra
sobre conhecimentos específicos, de acordo
com a área de especialização do candidato.
Haverá ainda prova de arguição oral e avaliação de títulos. Os interessados devem
fazer a inscrição no Departamento de Gestão
Estratégica, do Centro de Recursos Hu-

DIVULGAÇÃO/APTA

participantes e o catálogo dos livros oferecidos com os preços estão disponíveis na página oficial do evento (https://goo.gl/kiXuQP).
A entrada é gratuita.

manos da Apta, na Avenida Barão de
Itapura, 1.481, Campinas, ou na sede do
Instituto Biológico, na Avenida Conselheiro
Rodrigues Alves, 1.252, capital. Os candidatos serão convocados para a realização
da prova escrita em data e local a serem
divulgados no Diário Oficial do Estado
(www.imprensaoficial.com.br), no Portal dos Concursos Públicos do Estado
(www.concursopublico.sp.gov.br) e na
página da Apta (www.apta.sp.gov.br).
Informações: (19) 2137-8930

oﬁcina cultural

Debate sobre raça, gênero, saúde e sexualidade
Utilizar a linguagem artística para discutir
opressões, celebrar a cultura negra e construir um espaço político de acolhimento.
Essa é a proposta da Ocupação Coletivo
Amem que será realizada na Oficina
Cultural Alfredo Volpi. A iniciativa terá
uma série de atividades que permeiam
temas relacionados à raça, gênero, sexualidade, HIV e saúde da população negra. A
programação é composta por workshop de
estêncil, dança, teatro, roda de conversa e,
para finalizar o dia, uma festa. O evento
terá 200 lugares e é destinado para maiores
de 16 anos.
Oﬁcina Cultural Alfredo Volpi
Rua Américo Salvador Novelli, 416
Itaquera – capital
Hoje, 25, das 15 horas às 21h30
Informações: (11) 2205-5180, (11) 2056-5028,
alfredovolpi@oﬁcinasculturais.org.br

DIVULGAÇÃO

Começa na terça-feira, 28, e vai até o dia 1º, a
19ª Festa do Livro da Universidade de São
Paulo (USP). O evento ocorre das 9 às 21
horas, na Cidade Universitária. Organizada
anualmente pela Editora da USP (Edusp)
desde 1999, a Festa do Livro procura aproximar editoras e leitores, oferecendo publicações de qualidade a preços especiais, com
desconto mínimo de 50%. A lista das editoras

