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A Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) aprovou, 
no dia 10/09, o projeto de lei 3.155/14, do Poder 
Executivo. Ele trata da contratação temporária 
de serviços nos órgãos da administração direta, 
autarquias e fundações, reservando o 
percentual destinado aos negros, índios e 
pessoas com deficiência. Das 82 emendas 
apresentadas, 17 foram aprovadas. Entre elas, 
está a que trata do tempo dos contratos 
(sempre de ordem administrativa), que 
passarão a ter duração máxima de três anos – o 
texto original falava em cinco anos. O texto está 
sob a análise do governador, que tem 15 dias 
úteis para sancioná-lo ou vetá-lo. Veja a íntegra 
da matéria no site da UEZO. 

Em 12 de setembro, a Comissão Permanente 
de Licitação da Empresa de Obras Públicas 
(EMOP) divulgou o nome da empresa Enge 
Prat Engenharia e Serviços Ltda como 
vencedora do processo de Concorrência para a 
construção do campus da UEZO. A definição 
aconteceu após a análise das planilhas 
orçamentárias, do cronograma da obra/serviço 
e da conferência de toda a documentação 
apresentada pelos concorrentes. A abertura e a 
avaliação das propostas foram acompanhadas 
pelo Prefeito da UEZO, Dermeval Teodoro 
Junior.

VII Jornada de Ciência e 
Tecnologia 

Projeto de Lei 
prevê manutenção de temporários

MENÇÃO HONROSA - Em cerimônia 
realizada pela Federação Rio Júnior no 
dia 18/09, no Hotel Everest, em 
Ipanema, o presidente da Uezo Jr. 
Consultoria, Pablo Henrique Moreira, 
recebeu uma Menção Honrosa pelo 
trabalho desenvolvido na empresa.
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Empresa definida para a obra do Campus

Dez eventos vão 
movimentar a VII Jornada 
de C&T da UEZO, que 
acontecerá entre os dias 7 
e 9 de outubro. Participe! 
Mais informações no site 
www.viijornadauezo.org. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO - No dia 
10/09, o presidente da Comissão de 
Educação da ALERJ, deputado Comte 
Bittencourt, visitou a UEZO. Na pauta 
do encontro, constavam as mensagens 
que a Comissão recebeu dos alunos 
questionando a falta de professores. De 
acordo com o Reitor, prof. Alex da Silva 
Sirqueira, a decisão do STF que 
declarou inconstitucional a Lei estadual 
nº 4.599/2005 (que previa a 
contratação temporária de 
profissionais) provocou um grande 
impacto, que atingirá cerca de 90 
turmas até o final do ano. A solução 
estaria no processo que prevê a 
reestruturação do quadro permanente 
de pessoal da Fundação, apresentado 
em 2013. O processo já foi avaliado 
pela Procuradoria Geral do Estado e, 
neste momento, técnicos da UEZO 
estão atendendo às exigências da 
PGE.  Mais informações no site da 
UEZO. 

A marca n° 1, elaborada pelo 
aluno Isaac Silva de Souza, 
do curso de Tecnologia em 
Processos Metalúrgicos, 
venceu o Concurso da 
Logomarca Comemorativa dos 
10 anos da UEZO, com cerca 
de 47,8% dos votos. 

PALESTRAS "QUALIFICAR PARA 
INOVAR" - Em setembro, o projeto 
promoverá duas palestras: 3D Max 
Design e Modelagem e Detalhamento 
no Inventor. Informações e inscrições 
no site da UEZO.  

Logomarca vencedora

UEZO na SNCT

A UEZO é uma das entidades organizadoras da 
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 
2014. As atividades programadas acontecerão 
nos dias 13 (das 13h às 20h) e 14 (das 9h às 
20h) de outubro, no Centro Esportivo Miécimo 
da Silva, em Campo Grande. Confira abaixo o 
cartaz do evento:   


