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cursos

Projeto Guri oferece vagas para cursos de música
acompanhados dos responsáveis, levando
RG ou certidão de nascimento e comprovante de matrícula escolar e/ou declaração de frequência escolar referente ao primeiro semestre. Não é preciso ter conhecimento prévio de música nem possuir
instrumentos ou realizar testes seletivos. As
aulas têm início de acordo com a data de
inscrição de cada aluno.
Em alguns polos as
matrículas podem ocorrer em datas diferentes.
Consulte cursos, vagas
disponíveis, data de início das aulas e horário
de funcionamento diretamente com o polo de
sua cidade.

Carol Prado

Imprensa Oficial – Conteúdo Editorial

Inscrições para Emesp
Tom Jobim vão até segunda
HELOISA BORTZ

DIVULGAÇÃO/PROJETO GURI

O Projeto Guri abre inscrições para cursos
de música gratuitos até 15 de dezembro.
Crianças e adolescentes, de 6 a 18 anos
incompletos, podem se inscrever nos
polos de ensino do interior e litoral de São
Paulo. São mais de 30 cursos. Para se
matricular, os interessados devem comparecer ao polo onde desejam estudar,

Informações:
https://goo.gl/euY1x9

Língua Portuguesa para professores e alunos na Unesp
A Universidade Estadual Paulista (Unesp) oferece cursos on-line gratuitos em diversas áreas
do conhecimento, tanto para alunos quanto
para professores de Língua Portuguesa. O
interessado deve se cadastrar no site da Unesp
Aberta (https://goo.gl/AJjJN4) informando nome e e-mail. O docente que pretende se
especializar pode conhecer as opções de cursos
disponíveis no site https://goo.gl/zqcqqT. A
iniciativa ainda oferece a oportunidade para

os estudantes tirarem as dúvidas por e-mail
com os professores e trocar mensagens com
outros participantes. Além disso, é possível
também fazer exercícios de múltipla escolha
sobre o conteúdo abordado e receber o
resultado na hora. Todo o processo de inscrição e aulas é feito pela internet, sem limite
de número de cursos.
Informações: https://goo.gl/zqcqqT

Sistemas integrados de produção aquícola em São José do Rio Preto
DIVULGAÇÃO/APTA

Sistemas Integrados de
Produção Aquícola: Policultivo (Peixes e Camarões-de-Água-Doce)
e Aquaponia é o tema
de curso a ser ralizado
em São José do Rio
Preto. A iniciativa é do
Centro de Pesquisa do
Pescado Continental, do
Instituto de Pesca (IP)
da Secretaria de Agricultura e Abastecimento
do Estado de São Paulo. O curso é dirigido
a produtores rurais, estudantes e interessados em aquicultura (piscicultura, carcinicultura e aquaponia) e vai tratar dos princípios básicos e principais sistemas de produção integrados praticados. Também será
tema do curso o policultivo que vai abordar
as principais espécies (peixes e camarões) e
as adaptações necessárias. A formação tem
50 vagas disponíveis e é realizada em parce-

ria com a Fundação de
Apoio à Pesquisa Agrícola (Fundag). O curso
será ministrado no Centro de Pesquisa do Pescado Continental e exige
investimento de R$ 90
para o público em geral
e de R$ 50 para estudantes e técnicos da
Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (Cati) da Secretaria
de Agricultura e Abastecimento.
Centro de Pesquisa do Pescado Continental
Av. Abelardo Menezes, s/nº – (acesso pela
Rodovia Washington Luís, km 444)
São José do Rio Preto
Dia 30, quinta-feira, das 8 às 17 horas
Informações e inscrições: (17) 3232-1777,
(17) 3234-3204,
helenicebarros@pesca.sp.gov.br,
com Helenice

miscelânea

A Escola de Música do Estado de São Paulo
(Emesp) – Tom Jobim está com inscrições
abertas para o processo seletivo para ingresso no próximo ano. Os cursos são gratuitos
e os interessados podem se inscrever até
segunda-feira, 27. São duas modalidades:
Cursos de Formação Continuada, divididos
em três ciclos destinados a quem já tem
conhecimentos musicais, com vagas para
instrumentos variados, desde violino e violoncelo até harpa e acordeão; e os Cursos de
Formação Avançada, que correspondem ao

DIVULGAÇÃO

efeitos visuais/computação gráfica e edição de som/som direto.
A execução do trabalho consistirá na produção coletiva e finalização de um curta-metragem de suspense,
que será posteriormente exibido na programação do museu.
Os selecionados também participarão de
encontros com diretores e produtores de
reconhecida importância para o cinema
nacional, com o intuito de debater o processo criativo e de produção de um filme.
As inscrições são gratuitas e vão até o dia
22 de janeiro.
Informações e inscrições: (11) 2117-4777,
https://goo.gl/BnTtT7, https://goo.gl/okSX22

Informações e edital: (11) 3221-0750,
(11) 3585-9889, https://goo.gl/hZ4y2Z

Casa das Rosas realiza
Encontro de Escrita Criativa
A Casa das Rosas – Espaço Haroldo de
Campos realiza hoje, 25, o 2° Encontro de
Escrita Criativa. A proposta do evento, gratuito, é debater a atuação e as estratégias de cursos e oficinas de criação literária pelo Brasil,
por meio de atividades com grandes formadores de novos autores. O escritor Luiz Antonio
de Assis Brasil abrirá o evento com uma
palestra, das 11 às 13 horas. Professor de pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Rio Grande do Sul, ele é um
dos pioneiros no trabalho de formação de
autores brasileiros. A partir das 14 horas, as
escritoras Andreia Del Fuego, Carla Kinzo e

Produção coletiva de filme inédito de suspense
O Núcleo Experimental
de Cinema do Museu
da Imagem e do Som
de São Paulo (MIS-SP), que estreou no
ano passado com a
produção e finalização do filme de terror O
Experimento e, em 2017,
produziu a ficção científica CLARA.MEM
(foto), lança a terceira convocatória do projeto. Dessa vez, o gênero escolhido é o suspense. Os interessados em cinema e audiovisual, produção compartilhada e D.I.Y
(faça você mesmo) poderão se inscrever na
convocatória do núcleo, que selecionará
participantes para atuação nas mais diversas funções técnicas e criativas do cinema:
diretor, produtor, roteirista, diretor de arte,
editor/montador, diretor de fotografia,

quarto ciclo, no qual o aluno pode se dedicar
a outra área de formação, como composição
ou música antiga. As duas modalidades são
independentes, bem como seus ciclos, não
sendo necessário que o aluno tenha feito os
ciclos anteriores para poder se inscrever no
módulo desejado. Ao candidato, basta ter os
conhecimentos necessários exigidos pela
prova para concorrer.

Geruza Zelnys participarão de debate. Elas
trabalham com diferentes formatos de oficina
de criação para jovens e adultos e são professoras do Curso Livre de Preparação do Centro de Apoio ao Escritor (CAE). O intuito do
encontro é estimular a criatividade e o conhecimento de técnicas, gêneros, estilos e autores
contemporâneos, além de transmitir informações sobre edição e publicação de livros.
Casa das Rosas – Espaço Haroldo de Campos
Av. Paulista, 37 – Bela Vista – capital
Hoje, 25, a partir das 11 horas
Informações: (11) 3285-6986, (11) 3288-9447

CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS
INSTITUIÇÃO
Etec Jornalista
Roberto Marinho
capital
Etec Parque da
Juventude
capital
Etec Professora
Carmelina
Barbosa
Dracena
Fundação para o
Desenvolvimento
Médico e
Hospitalar
(Famesp)
Botucatu
Etec Cônego
José Bento
Jacareí

FUNÇÃO
No DE VAGAS
Professor de ensino médio e
técnico: Empreendedorismo
de gestão de projetos
multimídia (1)
Professor de ensino médio
e técnico: Assistência de
enfermagem em UTI e
unidades especializadas (1)

PRAZO

TAXA
(R$)

INFORMAÇÕES/
INSCRIÇÕES

27/11

82,73

www.etecjrm.com.br

27/11

82,73

www.etecpj.com.br

Professor de ensino médio
e técnico: Procedimentos
higiênico-sanitários (1)

27/11

82,73

(18) 3822-4448

Médico: Ginecologista/Obstetra
(1), Ortopedista (1), Pediatra (1),
Cirurgia cardiovascular (1),
Ortopedista (1)

27/11

100,00

www.famesp.org.br

Professor de ensino médio e
técnico: Matemática (1)

30/11

82,73

www.etecjbento.com.br

