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ESTÁGIOS&
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL/RJ: O TRE-RJ vai preencher 19

vagas e formar cadastro de reserva nos cargos de analista
e técnico judiciário. São nove vagas para analista judiciário,
cargo que exige nível superior, nas áreas administrativa, de
contabilidade, de apoio especializado (análise de sistemas,
arquitetura, engenharia civil e engenharia elétrica) e judi-
ciária, com salário de R$ 6.611,39. Para técnico judiciário,
de nível médio, são dez vagas na área administrativa e de
apoio especializado (operação de computador e programa-
ção de sistemas). A remuneração é de R$ 4.052,96. Inscri-
ções até 13 de julho, com taxas de R$ 65 e de R$ 50.
n Inscrições: www.cespe.unb.br

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO: O TST oferece 37 vagas e
vai formar cadastro em cargos de nível médio e superior,
com salários de R$ 4.052,96 e R$ 6.611,39, respectivamente.
Em nível superior, os cargos são para analista judiciário
(nas áreas judiciária, administrativa e de apoio especializa-
do em contabilidade, análise de sistemas, suporte em tec-
nologia da informação, medicina do trabalho e taquigrafia).
As vagas de nível médio são para técnico judiciário na área
administrativa (especialidades de segurança judiciária e
programação). Inscrições até 13 de julho, sendo que as ta-
xas são de R$ 55 (técnicos) e de R$ 72 (analistas).
n Inscrições: www.concursosfcc.com.br

POLÍCIA FEDERAL: A PF promove concurso para perito, técnico
e escrivão, num total de 600 vagas. Para o cargo de escrivão,
cujo salário é de R$ 7.514,33, os candidatos devem ter di-
ploma de conclusão de curso superior em nível de gradua-
ção em qualquer área. Para concorrer às vagas de delegado,
é preciso ter graduação em direito, enquanto que, para pe-
rito, podem se candidatar profissionais com formação su-
perior em diferentes áreas, como engenharia, ciências eco-
nômicas e contábeis, química, medicina, entre outras. Nos
dois casos, os salários são de R$ 13.368,68. O prazo de ins-
crição em todas as seleções termina em 9 de julho, com ta-
xas de R$ 125 (escrivão) e de R$ 150 (perito e delegado).
n Inscrições: www.cespe.unb.br

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO: O minis-
tério oferece 510 vagas, sendo 92 para analista em ciência
e tecnologia pleno I e 84 para tecnologista pleno I, cargos
que exigem nível superior. Os candidatos devem ter, além
da graduação, mestrado ou três anos de experiência em
atividade relacionada às atribuições de cada cargo. A re-
muneração pode variar de R$ 3.884 a R$ 9.157, dependen-
do da especialização do candidato e das gratificações. Já
as 334 vagas restantes são para assistente de ciência e tec-
nologia I e técnico I, cargos de nível médio, com remune-
ração que vai de R$ 1.885 a R$ 2.705. Inscrições começam
no dia 29 e vão até 18 de julho. Taxas de R$ 64 e R$ 87.
n Inscrições: www.cespe.unb.br

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS: O Inpe abriu
62 vagas em cargos de nível médio/técnico e superior para
a carreira de desenvolvimento tecnológico. Os salários
vão de R$ 2.504,68 a R$ 12.685,16. São 22 vagas para tec-
nologista júnior, pleno e sênior, para graduados em enge-
nharia (diferentes especialidades), matemática, física, aná-
lise de sistemas, física, ciência da computação, arquitetura
e/ou administração de empresas. As vagas são para São
José dos Campos (SP) e Cuiabá. Para técnico, são 40 vagas
para quem tem formação em eletrotécnica, eletrônica, ele-
tromecânica, telecomunicações, instrumentação, informá-
tica, automação, meteorologia e/ou TI. As oportunidades
são para Alcântara (MA), Cachoeira Paulista (SP), Cuiabá e
São José dos Campos (SP). Inscrições de 5 de julho a 9 de
agosto, com taxas de R$ 60 a R$ 180.
n Inscrições: www.inpe.br

PREFEITURA DO RIO: O município está contratando professo-
res de educação infantil. São 100 vagas e, para concorrer, o
candidato precisa ter nível médio, na modalidade normal,
curso normal superior ou licenciatura plena em pedagogia.
A remuneração inicial é de R$ 1.586,73. Do total de vagas,
20 são reservadas para negros e índios, e outras dez para
pessoas com deficiência. As inscrições começam na quar-
ta-feira, e vão até 9 de julho. A taxa é de R$ 50.
n Inscrições: http://concursos.rio.rj.gov.br

MUDES: A Fundação Mudes oferece 453 vagas de estágio esta
semana. Entre as de nível superior, estão engenharia (7),
desenho industrial (1) e economia (8). Em nível médio/téc-
nico: administração (33) e eletrotécnica (2), entre outras.
Para se inscrever, é preciso levar declaração da escola,
identidade e CPF a um posto da entidade, como o da Nilo
Peçanha 11, 5o-andar, Centro.
n Informações: 3094-1181 ou www.mudes.org.br

CIEE: O CIEE oferece 1.181 vagas de estágio esta semana. Entre
as que pedem curso universitário, há oportunidades nas
áreas de contabilidade (41) e informática (32). As vagas pa-
ra o nível médio/técnico são para marketing (3) e eletrô-
nica (12), entre outras áreas. Para participar da seleção, os
candidatos devem levar a declaração da escola, a carteira
de identidade e o CPF a um dos postos do CIEE, como o que
está localizado na Rua da Constituição 67, Centro.
n Informações: 3535-4545 ou www.ciee.org.br
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CONCURSOS
As melhores chances

Vocaçãoparaoentretenimento
serefletenaformaçãodopaís
Calendário de eventos faz crescer procura por cursos da área cultural

Ystatille Freitas
ystatille.freitas@oglobo.com.br

C om o aumento da ativi-
dade midiática para os
jogos da Copa do Mun-
do e das Olimpíadas e

para eventos como a Rio+20 e
o Rock in Rio, a procura por
cursos de pós-graduação liga-
dos à área de entretenimento
também começa a crescer no
Rio. Para atender a esta de-
manda, a FGV e a ESPM ofere-
cem cursos de MBA e especia-
lização com foco em gestão.

O objetivo é formar empre-
endedores de entretenimento
com sólida visão estratégica,
capacidade de analisar as de-
mandas culturais, mercadoló-
gicas e empresariais para pro-
por soluções inovadoras.

Entre os temas abordados,
gestão e marketing cultural

— Olhando para o Brasil,
conseguimos identificar um
potencial cultural enorme. Nos
últimos dez anos, o país se in-
seriu no circuito de megaeven-
tos. A produção cinematográfi-
ca começa a tomar corpo. E is-
so é consequência desses
grandes eventos — explica
Eduardo Murat, coordenador
do curso de MBA “Gestão do
entretenimento” da ESPM.

Entre as disciplinas oferta-
das pelo curso estão: mercado,
marketing cultural, gestão de
projetos e pesquisa etnográfi-
ca. As aulas são voltadas para

profissionais que atuam na
área de entretenimento e cultu-
ral tanto em produtoras de ci-
nema, de eventos e de conteú-
do, quanto em centros cultu-
rais, área de turismo, empresas
que patrocinam projetos dos
setores cultural e esportivo.

Na FGV, entretenimento está
desmembrado em três cursos:
as especializações “Cinema
documentário” e “Film & TV
business”, além do “MBA em
gestão e produção cultural”.

— A intenção de quem pro-
cura estas pós é investir em
projetos independentes. Às
vezes, aparece na turma um
escritor já reconhecido no

mercado. É interessante ver
este interesse nas áreas de de-
senvolvimento e gerenciamen-
to em algum setor do entrete-
nimento — explica Alberto
Flaksman, coordenador de
“Film & TV business”.

Cursos como estes costu-
mam permitir que o profissio-
nal faça contatos na área e ga-
nhe visão global do setor. Se-
gundo Flaksman, os formados
costumam sair dali para desen-
volver próprios projetos ou
atuar em produção executiva e
criação. Há também quem op-
te por se reciclar e ampliar co-
nhecimentos. A seguir, progra-
mas que estão no mercado:

l GESTÃO I: O curso “Ges-
tão do entretenimento” da
ESPM Rio tem 360 horas/aula.
Custa R$ 16.134, valor que po-
de ser parcelado. Informações
no site www.espm.br.

l GESTÃO II: O “MBA em ges-
tão e produção cultural”, da
FGV, tem 432 horas/aula. Infor-
m a ç õ e s n o h t t p : / / m g m -
rio.fgv.br. A Fundação não infor-
mou o valor a pagar.

l ESPECIALIZAÇÃO: “Film &
TV business” e “Cinema docu-
mentário”, da FGV, têm 240 ho-
ras/aula cada um. Informações
no site http://mgm-rio.fgv.br.

Receba no celular notícias e dicas quentes de concursos.
Envie OGLCONC para 88435. (R$ 0,10 por notícia. Até 1 por dia)

Guilherme Leporace

A TURMA do curso de pós-graduação em entretenimento da ESPM: alunos de diferentes faixas etárias
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 24 jun.  2012, Boa Chance, p. 2.




