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Petrobras abre as inscrições
para concurso com 159 vagas
Processo seletivo oferece postos de trabalho em sete estados e salários variam de R$ 3.681,63 a R$ 9.786,14
A Petrobras abriu, ontem, as inscrições para o
concurso que vai preencher
159 vagas e formação de cadastro para cargos de níveis
médio e superior em diversas cidades do Brasil. O novo
processo seletivo público inclui postos de trabalho nos
estados do Rio de Janeiro, de
São Paulo, do Espírito Santo, do Rio Grande do Norte,
de Sergipe, de Alagoas e do
Amazonas.
Para nível superior, serão quatro vagas para o cargo de médico do trabalho
júnior e o cadastro esperado
é de 20 candidatos.
O nível médio terá um
total de 155 vagas, nos cargos de técnico de enfermagem do trabalho júnior
(uma), técnico de inspeção
de equipamentos e instalações júnior (12), técnico de
manutenção júnior - caldeiraria (uma), técnico de manutenção júnior - elétrica
(15), técnico de manutenção júnior - instrumentação
(seis), técnico de manutenção júnior - mecânica (22),
técnico de operação júnior
(78) e técnico de segurança
júnior (20). O cadastro esperado é de 775 candidatos.
A remuneração mínima para nível superior é
de R$ 9.786,14. No caso
dos cargos do nível médio,
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Multitela
Estatal do setor de combustível inscreve candidatos até 4 de setembro e provas estão marcas para o dia 10 de outubro
são R$ 3.681,63 (técnico de
enfermagem do trabalho júnior) e R$ 4.436,38 (demais
cargos). Além do salário, a
Petrobras oferece, entre outros benefícios, previdência
complementar (opcional),
plano de saúde (médico,
hospitalar, odontológico,
psicológico e benefício farmácia) e benefícios educacionais para dependentes.

JP vai sediar Encontro
de Marketing Criativo
Encontro de Marketing
Criativo e Sustentabilidade ,
que já confirmou a presença
de Viviane Mosé e Henilton
Menezes, busca agora aproximar produtores criativos
e investidores para fortalecer os investimentos nas
áreas sociais e culturais
A Parahybólica Cultural, em parceria com o Governo do Estado da Paraíba
e a Fiep, realizará nos dias
19 e 20 de setembro o 1º
Encontro de Marketing Criativo e Sustentabilidade: Inovação e Tecnologia Social. O
evento acontecerá no Teatro
Paulo Pontes, da Fundação
Espaço Cultural José Lins
do Rego, em João Pessoa.
Como fazer inscrição e outras informações podem ser
acessadas pelo site http://
www.marketingcriativo.
com.br/. O encontro reunirá empreendedores criativos, agências de comunicação, produtores culturais,
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artistas e representantes
dos setores privados locais,
gestores culturais públicos e privados. Com o tema
‘Pensando fora da caixa’, o
encontro busca contribuir
para a qualificação do empreendedorismo cultural e
social, com vistas à profissionalização do setor na Paraíba. O evento conta com o
patrocínio do Açúcar Alegre
e Brastex, além do apoio do
Sebrae, CRC-PB, Secult-PB,
Funesc e Cinep.
Para o secretário de
Cultura da Paraíba, Lau
Siqueira, o encontro é
uma “ação ousada e necessária nesse momento
de retração econômica.
As conexões precisam ser
vantajosas para investidores e produtores para que
as coisas fluam. Acho que
o mérito do encontro está
exatamente aí: aproximar
empresários e produtores
em torno do desafio”.

A companhia informou
ainda que o processo seletivo terá validade de 12 meses, prazo que pode ser prorrogado, uma vez, por igual
período, conforme critério
da empresa.
O edital completo, com
informações sobre os cargos,
os polos de trabalho, as localidades, as vagas, as cidades
de provas, os requisitos e a

remuneração pode ser consultado no site da Petrobras
ou no site da Fundação Cesgranrio. As inscrições seguem até 4 de setembro.
Para o cargo de nível
superior, o valor da inscrição será de R$ 67. Para os
de nível médio, o valor será
R$ 47. As provas objetivas
estão marcadas para o dia 1º
de outubro de 2017.

Sisu faz pré-matrícula
de alunos até amanhã

A pré-matrícula da segunda chamada da lista de
espera do Sistema de Seleção
Unificada (Sisu 2017.2) será
realizada até amanhã, dia 17.
São cerca de 270 vagas remanescentes. Todos os convocados devem providenciar
a entrega da documentação
no respectivo campus. É
preciso utilizar o e-mail da
inscrição do Sisu e imprimir
o arquivo gerado para entregar junto com a documentação exigida.
Cada campus tem seu
horário de funcionamento
e os dados de contato estão
no edital. É preciso observar
a documentação específica a
ser entregue, se o candidato
se inscreveu por meio das

cotas. A PRE também atualizou o edital de confirmação
de matrícula da 1ª chamada
da lista de espera do Sisu.
Segundo a Coordenação de
Editais da PRE, alguns candidatos que tinham comparecido e estavam na lista de
espera conseguiram ingressar com o remanejamento de
vagas ociosas.
O Instituto Federal de
Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba ofertou 1.110
vagas no Sisu 2017.2 em
nove campi. Todos os cursos são presenciais. Os novatos devem conferir junto
ao campus a data de início
de aulas, já que o calendário letivo não é unificado na
instituição.

UEPB oferece mestrados
O Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências
e Educação Matemática (PPGECEM) da Universidade Estadual
da Paraíba (UEPB) lançou edital com oferta de 53 vagas para
formação das turmas 2018,
sendo 27 vagas para o Mestrado Acadêmico e 26 para o Mestrado Profissional.
As inscrições serão feitas
de 18 a 22 de setembro, através
do endereço https://academico.uepb.edu.br/mestrado/
index.php/inscricoes, e posteriormente ratificadas com a
entrega da documentação exigida na secretaria do programa,
localizada no Bloco C, Sala 310,
3º andar do Centro de Ciências
e Tecnologia (CCT), no Campus
de Bodocongó, das 8h às 12h e
das 14h às 17h. No ato da inscrição, deverão ser entregues

os seguintes documentos: comprovante de inscrição online;
ficha de inscrição devidamente preenchida; duas fotos 3x4
recente e em cores; cópia do
diploma; Histórico Escolar; cópia de RG, CPF e Certificado de
Reservista (para os candidatos
do sexo masculino); proposta
de pesquisa associada a um dos
Mestrados (Acadêmico ou Profissional) e a uma das linhas de
pesquisa.
A seleção dos candidatos
constará de quatro etapas,
sendo a prova escrita no dia
23 de outubro, arguição de
projeto entre os dias 20 e
22 de novembro, análise do
currículo e prova escrita de
Língua Inglesa no dia 5 de dezembro. O resultado final do
processo seletivo será divulgado no dia 15 de dezembro.

A Net divulgou na semana passada, durante almoço
com a Imprensa pessoense, o serviço de vídeo sob demanda
NOW, alvo de uma campanha publicitária que convida os
clientes a “multitelarem”. Assim os assinantes do serviço de
TV a cabo têm a opção de aproveitarem todos os serviços
convergentes da empresa de diferentes formas: assistir
conteúdo pela TV, em tablets, computadores e smartphones;
navegar com a banda larga da operadora e falar ilimitado e
navegar no 4G da Claro.
Os clientes de João Pessoa, que já tinham acesso a mais de
15 mil títulos do Claro Vídeo pelo NOW online, agora podem
assistir ao conteúdo também pela TV (a partir de R$ 20
mensais) por meio da instalação de um decodificador HD. De
acordo com o diretor da Unidade Residencial da Claro Brasil,
Albino Serra, “a verdadeira experiência multitela é na NET,
que tem a programação mais completa e traz novos recursos
que dão ainda mais liberdade de escolha para o cliente”.
Entre elas, o PIP (Picture in Picture) torna possível
conferir duas atrações simultâneas a partir de janelas
sobrepostas na tela da TV. A empresa também ampliou
sua rede Wi-Fi para mais de 3 milhões de locais públicos no
país, incluindo aeroportos. Em João Pessoa, são milhares de
hotspots disponíveis, em várias regiões da captial. A conexão é
gratuita para clientes de banda larga com velocidade superior
a 5 Mega e para clientes com planos pós-pago da Claro.
Os planos Ilimitado Brasil Total 21 e o Ilimitado Mundo
Total 21 incluem ligações locais e de longa distância nacional
ilimitadas (usando 21 da Embratel) para qualquer operadora
fixa ou móvel. O plano Ilimitado Mundo Total 21 também inclui
ligações ilimitadas para fixos de mais de 35 países e celulares
dos EUA. Os planos serão comercializados a partir de R$ 40,00
e R$ 60,00, respectivamente.
DB1
A DB1 Global
Software, multinacional
de tecnologia sediada
em Maringá (PR) e
que atua há 17 anos no
mercado de tecnologia
da informação, renovou
a certificação CMMI
Nível 3, emitido pelo
CMMI Institute, que atesta aderência ao padrão internacional
de qualidade de software. A primeira certificação foi
concedida à DB1 em 2013 e, desde então, vem credenciando
a empresa ao crescimento nos negócios e à participação em
licitações oficiais. “A DB1 foi uma das primeiras empresas do
Brasil a receber a certificação CMMI, em 2010, e já utilizando
metodologias ágeis, o que nos permite ter uma eficiência
muito grande na entrega e na padronização de processos. Os
índices de entrega de projetos estão acima de 90%, dentro do
prazo, escopo e custo contratados, com índice de retrabalho
inferior a 4%. A certificação CMMI referenda todo o trabalho
que vimos realizando com foco na qualidade e para entregar
a nossos clientes software funcionando de primeira”, conta
Ilson Rezende, presidente fundador da DB1.
Ameaças
Pelo menos um terço das empresas ignora o grau de
risco oferecido aos seus negócios por ameaças cibernéticas.
É o que aponta uma pesquisa realizada pela Control Risks,
consultoria global especializada em gestão de riscos políticos,
de segurança e de integridade. Dos 482 executivos de negócios
e tecnologia da informação ouvidos pelo levantamento, 32%
afirmaram que as empresas nas quais atuam não realizaram
no último ano uma avaliação dos riscos oferecidos por
ameaças cibernéticas a seus negócios.
De graça
A Ubisoft anunciou
que a terceira temporada
de For Honor, “Rancor e
Glória”, está disponível
gratuitamente desde
on t e m (15/0 8) p a r a
jogadores de Xbox One,
Playstation 4 e PC. A
atualização adiciona dois novos heróis, dois mapas inéditos,
modo de jogo ranqueado, itens variados de customização para
todos os personagens e aprimoramentos de gameplay.

