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No dia 03 de outubro, uma nova lei de contratação 
de pessoal por prazo determinado foi publicada no 
Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. A Lei 
6901/14 vale para os órgãos da administração 
direta, autarquias e fundações do estado, 
reservando o percentual destinado aos negros, 
índios e pessoas com deficiência. 
A norma determina os casos de "necessidade 
temporária de excepcional interesse público" que 
justificariam novas contratações e garante aos 
servidores temporários que atualmente estão 
contratados a possibilidade de manutenção do 
contrato por até 5 anos. 
Para ler a íntegra da lei, clique no documento ao 
lado.   

VII Jornada de Ciência e 
Tecnologia 

COIN NA FEIRA DAS 
UNIVERSIDADES - No dia 27/09, a 
equipe da Coordenação de Ingresso 
(CoIN) participou do evento Feira das 
Universidades. A convite da 
Coordenação do Ensino Médio da 
Rede Faria Brito (unidade Recreio), a 
coordenadora de Ingresso, Rosana 
Benatti, e a assessora da CoIN, 
Monique Teixeira, visitaram a escola 
para falar com alunos e responsáveis 
sobre a UEZO e seus cursos.

Nova lei de contratação temporária  

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 e saiba mais aqui.   

UEZO na SNCT

A cerimônia de abertura da VII Jornada de 
Ciência e Tecnologia aconteceu no dia 07 de 
outubro, no Auditório Daniel. Na ocasião, o 
público pode assistir à performance teatral "O 
Vestido Azul" e participar de duas palestras: 
uma com a profa. dra. Leda Cardoso Sampson 
Pinto, do Ministério da Ciência e Tecnologia, e 
outra com o prof. dr. Evandro Vieira Ouriques, 
da Escola de Comunicação da UFRJ. Ainda fez 
parte da programação do primeiro dia  o Fórum 
“Ações do Ministério de Ciência e Tecnologia 
para a Popularização da Ciência”, que também 
contou com a participação da professora Leda 
Cardoso. 
Ao longo de três dias, dezenas de alunos 
apresentaram suas pesquisas em pôsteres ou 
oralmente. A Jornada reuniu simpósios e 
wokshops organizados por cada Unidade e 
contou ainda com um Fórum de Debates
organizado pelo Diretório Central dos 
Estudantes, também responsável pela IV 
Mostra Cultural, que agitou o evento com 
oficinas e apresentações de música. 
No encerramento, foram premiados os melhores 
trabalhos apresentados e o aluno Issac Souza, 
ganhador do concurso Logomarca 10 anos, 
recebeu um tablet.  

PROJETO "QUALIFICAR PARA 
INOVAR" - No dia 30/09, ocorreu mais 
uma palestra do Projeto “Qualificar para 
Inovar”. O palestrante, Saulo Carvalho, 
que é técnico certificado pela Autodesk, 
falou sobre o software 3Ds Max Design 
e suas aplicações em games.
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ALUNOS DO ENSINO MÉDIO 
VISITAM A UEZO -  Alunos do Centro 
Interescolar Estadual Miécimo da Silva 
visitaram, no dia 08/10, as 
dependências da UEZO. A turma, 
formada por estudantes do terceiro ano 
do Ensino Médio, foi recepcionada pela 
coordenadora de Ingresso, profa. 
Rosana Benatti, que fez a 
apresentação da instituição e de seus 
cursos.  Em seguida, os alunos 
assistiram a um vídeo sobre a UEZO, 
tiraram dúvidas com o Pró-reitor de 
Graduação, Dario Nepomuceno, e 
vistaram alguns dos laboratórios da 
UEZO. Saiba mais sobre a visita no site 
da UEZO. 


