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A Balança Comercial do Estado de Roraima é estabelecida a partir do confronto dos valores obtidos
pelas exportações e pelas importações. O saldo da
Balança é resultante da comparação dos valores gerados por essas operações. A expectativa é de que
se obtenha um volume maior de bens e serviços exportados e que haja menos aquisições de produtos
provenientes de outros países.
Em termos simplificados, pretende-se que a economia local seja cada vez mais autossuficiente e que
a aquisição de seus insumos necessite menos dos
fornecedores estrangeiros, de forma a consolidar a
competitividade do estado e, consequentemente,
do país.
Este material apresenta o resumo do desempenho
da Balança Comercial de Roraima no mês de julho,
de acordo com dados mais recentes dos órgãos oficiais.
SALDO DA BALANÇA COMERCIAL
O mês de julho seguiu a tendência dos meses anteriores
e apresentou saldo superavitário de US$ 21 milhões. Na
Tabela 1 estão expostos os valores apurados no mês:

Ao confrontarmos a apuração de julho do corrente ano
com o do mesmo período de 2020 verificou-se a ocorrência de um aumento de 40,4% no saldo, tendo em vista que
naquele ano Roraima obteve um saldo de US$ 14,6 milhões, de acordo com a Tabela 2:

DESEMPENHO DAS EXPORTAÇÕES
Julho em relação a junho.
As exportações em julho ficaram em torno de US$ 21,2
milhões, valor 19,2% maior que o registrado no mês passado. Na Tabela 3 é possível verificar as variações entre
os meses de julho e junho dos montantes da exportação
roraimense e também os valores no âmbito nacional.
Julho/2021 em relação a julho/2020.

Em julho, comparado a igual mês do ano anterior, as exportações cresceram 37,5%.
No cenário nacional, as exportações brasileiras fecharam o mês em US$ 25,5 bilhões, uma elevação de 31,4% a
mais que julho de 2020. É possível verificar essa análise a
partir dos dados da Tabela 4:

Acumulado das exportação.
No acumulado de janeiro/julho de 2021, em comparação a igual período do ano anterior, as exportações roraimenses cresceram 67,9% e totalizaram US$ 135,39 milhões.
O Brasil registrou um acumulado de US$ 161,65 bilhões
e, segundo o subsecretário de Inteligência e Estatísticas
de Comércio Exterior do Ministério da Economia, Herlon
Brandão, nunca se exportou tanto nos primeiros sete meses do ano. Acompanhe os valores acumulados na Tabela
5:

Principais produtos exportados e Países de destino.
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A Venezuela continua sendo o principal país consumidor
dos bens produzidos em Roraima. O valor gerado com as
exportações para aquele país nos sete meses de 2021 foi
de US$ 129,9 milhões, cerca de 95,9% do valor das exportações apurados até o mês de julho. A Tabela 7 detalha os
valores exportados e a participação de cada país no total
apurado no mês:
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Principais produtos importados e Países de origem.

DESEMPENHO DAS IMPORTAÇÕES
Julho em relação a junho.
As importações roraimenses totalizaram pouco mais de
US$ 692 mil, o que representa um decréscimo de 39,8%
quando comparamos esse valor com o mês de junho do
corrente ano. As importações brasileiras registraram um
leve aumento de 1,62% e fecharam o mês com cerca de
US$ 18 bilhões, de acordo dados da Tabela 8.

Nos sete primeiros meses de 2021, dos US$ 15,26 milhões acumulados em
importações, Roraima adquiriu da Argentina US$ 4,2 milhões, cerca de 27% do total
acumulado. O segundo país do qual mais importamos
foi a China, cerca de US$ 3,7
milhões (24,7%) do valor acumulado até o mês de julho.
A Tabela 12 expõe os valores
importados e a participação de cada país no total apurado no mês:

Julho/2021 em relação a julho/2020.
Em julho, comparado a igual mês do ano anterior, as
importações em Roraima caíram 14,8%. Entretanto, as
importações brasileiras tiveram elevação de 53,5% a mais
que julho de 2020, conforme verifica-se na Tabela 9:

Acumulado das importações.
No acumulado de janeiro/julho de 2021, em comparação a igual período do ano anterior, se verificou que as importações roraimenses tiveram queda de 40,4% e acumularam pouco mais de US$ 15,26 milhões. O Brasil registrou
um acumulado de US$ 117,28 bilhões de acordo com o
setor de Inteligência e Estatísticas de Comércio Exterior do
Ministério da Economia. Acompanhe os valores na Tabela
10:

Fonte: ComexStat/Ministério da Economia
Elaboração: Kelly Arruda – Analista Econômico COTEC/FIER
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Presidente da - FIER Izabel Itikawa dá entrevistra sobre o
Zoneamento Ecológico Econômico de Roraima (ZEE) e os pontos
relevantes relacionados à área de
atuação da FIER

A presidente da FIER Izabel Itikawa e representante do Instituto de Inteligência Socioambiental Estratégica da
Amazônia - Piatam, Michelle de Oliveira

A presidente da Federação das Indústrias do
Estado de Roraima - FIER, Izabel Itikawa, concedeu entrevista à representante do Instituto de
Inteligência Socioambiental Estratégica da Amazônia - Piatam, Michelle de Oliveira, do dia 06
de agosto. O assunto da entrevista foi o Zone-

Nesse contexto, o ZEE-RR constitui o instrumento norteador do planejamento geral do processo
de uso e ocupação do território estadual, considerando áreas de produção, preservação e conservação, urbanização, terras indígenas, faixas
de fronteira, áreas privadas e áreas militares.

amento Ecológico Econômico de Roraima (ZEE)
e os pontos relevantes relacionados à área de
atuação da FIER, em quanto representante da
indústria roraimense, para a construção e consolidação do ZEE.
O Projeto ZEE é de iniciativa do Governo de
Roraima, com execução do Centro de Geotecnologia, Cartografia e Planejamento Territorial de
Roraima (CGPTERR) da Secretaria de Estado do
Planejamento e Desenvolvimento (SEPLAN), por
meio da Coordenadoria do Zoneamento Ecológico Econômico do ZEE-RR e do Instituto Piatam.

Na ocasião, a Presidente da FIER destacou o
solo rico para o agronegócio, clima definido, tríplice fronteira agrícola como pontos vantajosos
e propícios ao escoamento da produção do Estado, e que o ZEE contribuirá de forma positiva
para o crescimento e desenvolvimento econômico de Roraima. Vale ressaltar a importância
da participação da sociedade na elaboração dos
relatórios finais do Zoneamento Ecológico Econômico de Roraima. A consulta pública pela internet, está disponível no endereço https://zee-rr.institutopiatam.org.br/mapas-2/.
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PARCERIA

Dia Nacional da Construção Social chega a 14ª
edição em 2021 e celebra o setor com show e
sorteio de brindes de maneira virtual

O Sinduscon-RR participará da 14ª edição do Dia Nacional da Construção Social
(DNCS). O evento homenageará os trabalhadores da indústria da construção civil, por
meio desse grande evento de Responsabilidade Social da Indústria da Construção, que
terá como tema: “Orgulho de ser a força que
constrói sonhos”.
O evento ocorrerá no dia 21 de agosto de
maneira virtual, devido a pandemia, com
início às 15h (horário local), sendo transmitido também no Youtube. O DNCS, é uma realização da Câmara Brasileira da lndústria da
Construção (CBIC), por meio da sua Comissão de Responsabilidade Social - CRS, com a
correalização do SESI nacional e em âmbito
regional, conta com o apoio do Sinduscon-RR, FIER, SESI-RR, SENAI-RR e Sintracomo-RR.
Esta edição contará com apresentação da

Maria Paula (Casseta e Planeta), show gratuito do cantor sertanejo Michel Teló, além
de sorteio de brindes. Os trabalhadores que
quiserem participar da live e concorrer aos
sorteios devem, necessariamente, se inscrever na plataforma e estarem com conexão
ativa no dia do evento. Os brindes serão
entregues exclusivamente aos colaboradores da indústria da construção, por meio de
comprovação das suas efetivas atividades
no setor.
Por ser um evento online, as primeiras
150 pessoas que entrarem na plataforma ficarão visíveis na plateia virtual (janelinha)
do DNCS. Para o presidente do Sindicato da
Indústria da Construção Civil do Estado de
Roraima, Sinsduscon-RR, Clerlânio Holanda,
o evento é uma forma de abraçar os trabalhadores do setor que mesmo durante a
pandemia continuou com suas atividades.
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“A construção civil não parou e esse evento
mesmo que de forma virtual é uma mensagem de união para todos do setor, para que
se sintam abraçados. As pessoas que fazem
a construção civil continuaram mesmo diante da pandemia. Então esse encontro tem
um significado social de dignidade”, afirma
Clerlânio.
DIA NACIONAL DA CONSTRUÇÃO SOCIAL
O Dia Nacional da Construção Social
(DNCS) foi criado pela CBIC em 2007, sendo
celebrado todo mês de agosto oferecendo
serviços de saúde, lazer e cidadania para os
trabalhadores da construção e seus familiares. O evento é uma ação nacional disponibilizada gratuitamente para os participantes
com o intuito de mobilizar seus associados
em todos os Estados brasileiros para um
grande mutirão de responsabilidade social.
Desde sua criação em 2007, o DNCS acumula 4.256.956 de atendimentos, tendo alcançado 882.338 pessoas. Robustos, os nú-
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meros sinalizam o grande potencial de ações
voltadas ao trabalhador da construção e
seus familiares, reforçando a necessidade
de iniciativas perenes de responsabilidade
social voltadas a esse público.
SERVIÇO
Dia Nacional da Construção Social
Data: 21 de agosto de 2021
Horário: 15h (horário local)
Formato: 100% virtual
Inscrições:
https://cbiconline.sistemaboss.com.br/login
Atrações: Michel Teló e Maria Paula, além
de sorteio de brindes (apenas os cadastros
ativos na plataforma e com conexäo ativa no
dia do evento estarão concorrendo).
Para mais informações e agendamento de
entrevistas.
SINDUSCON-RR
Rua Professor Diomedes, 102 - Centro Boa Vista/RR
(95) 3224-0350 | 99130-3336 | sinduscon.rr@uol.com.br
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SESI-RR completa 34 anos como braço
social da indústria roraimense

SESI-RR presta serviços para indústria, trabalhadores, dependentes e à comunidade roraimense

Neste mês de agosto, o Serviço Social da Indústria
– SESI/RR completa 34 anos de serviços prestados,
dedicação e forte atuação no estado de Roraima.
São três décadas com uma visão de futuro em que
busca ser conhecido como o braço social da indústria trazendo soluções em Educação, Segurança no
Trabalho e Promoção da Saúde.
Criado em junho de 1946 a nível nacional, a história do SESI em Roraima começa em 14 de agosto
de 1987 com a implantação da Delegacia Regional
que na época era vinculada ao SESI do Amazonas. O
primeiro espaço físico do SESI onde diversas atividades eram realizadas como a de educação de jovens
e adultos, serviços médicos, odontológicos, sociais,
atividades esportivas e de lazer eram oferecidas no
bairro Mecejana, localizado na zona Oeste de Boa
Vista.
O SESI é uma entidade privada, sem fins lucrativos,
criada e mantida pela indústria brasileira. Atualmente a prestação de seus serviços é voltada à indústria,
trabalhadores, dependentes e à comunidade roraimense com foco na educação, segurança do trabalho e promoção da saúde. Assim está presente na
Educação Infantil, Ensino Fundamental, Novo Ensino
Médio integrado SESI SENAI, Educação de Jovens e
Adultos, inclusive profissionalizante e Capacitações

por meio do Programa de Educação Continuada em
Saúde e Segurança. Além disso, oferece serviços de
saúde como clínica médica, odontologia, exames
laboratoriais, serviços de promoção de saúde com
atividades físicas, esportivas e de cultura (natação,
hidroginástica, ginástica, musicalização com aulas
de violão, teclado e bateria, e programas para crianças com uma grade que contempla ações culturais,
esportivas e recreativas), para as empresas são oferecidos serviços de Segurança e Saúde no Trabalho
(SST), além de ginástica laboral e massagens no ambiente de trabalho.
A presidente da FIER e diretora regional do SESI/
RR, a empresária industrial Izabel Itikawa, destaca o
impacto do SESI em Roraima. “São 34 anos de prestação de serviços de excelência nas áreas de Educação, Saúde e Segurança no Trabalho e para o trabalho. Muitas famílias foram impactadas por serviços
que foram da creche ao Ensino Médio e Educação de
Jovens e Adultos, serviços de Saúde, cultura, esporte e lazer. O trabalhador da indústria e seus familiares reconhecem a importância desses serviços para
a melhoria da sua qualidade de vida e a empresa industrial tem no SESI/RR o apoio técnico que precisa
para promoção de um ambiente seguro, saudável e
que contribua para o aumento da sua produtivida-
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de”, afirma Izabel.
O atendimento na capital, onde se concentra o
maior percentual das indústrias e da população do
Estado, o SESI-RR conta com a estrutura física dos
Centros de Atividades do Trabalhador, Senador Fernando Bezerra, no bairro Aeroporto e Waldir Peccini,
no Distrito Industrial, além do Centro de Educação
do Trabalhador – CET João de Mendonça Furtado, no
bairro Aeroporto.
Aliás, o Centro de Educação do Trabalhador João
de Mendonça Furtado – CET inaugurado em 1995
é onde está localizado a Escola do SESI-RR que ao
longo dos anos se tornou referência educacional no
Estado ao demonstrar características como educação inclusiva, tecnológica e totalmente voltada para
o futuro do trabalho. Com um espaço físico moderno, possui projeto de acessibilidade, sala multifuncional, professores capacitados, além do incentivo
a participação em diversas atividades e concursos,
juntamente com os demais alunos. Toda essa qualidade é vista em eventos educacionais que promovem a criatividade e ensinamentos de empreendedorismo como a Indústria de Talentos e em prêmios
conquistados como nas competições de robótica em
que os alunos se destacaram em disputas regionais
e nacionais nos últimos anos.
O trabalho do SESI-RR vai além da Escola alcançando crianças de 5 a 12 anos de idade que participam
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de projetos como o Arte Jovem. Nesses projetos,
eles aprendem a tocar instrumentos musicais, além
de participarem de atividades educativas e recreativas com a supervisão de profissionais e com todas as
recomendações sanitárias por conta da pandemia.
Para a superintendente do SESI/RR, Almecir de
Freitas Câmara, a busca pela excelência é um norte
contínuo do trabalho Sesiano. “Completar 34 anos
de existência em Roraima é ratificar a importância
dos serviços prestados pelo SESI para os trabalhadores da indústria, seus dependentes, para a indústria
roraimense e a sociedade em geral. As áreas de atuação que promovem com qualidade os atendimentos em Educação, Saúde, Segurança e Promoção da
Saúde, são avaliadas com um nível de satisfação que
nos enche de orgulho e nos estimula a continuar seguindo em frente, buscando a excelência em tudo o
que fazemos. Parabéns SESI/RR pelos seus 34 anos
de existência institucional”, afirma a superintendente Almecir de Freitas.
Assim valorizando essa gestão de excelência, o
SESI-RR segue ano após ano buscando melhorar institucionalmente para seguir sendo o parceiro das
empresas e trabalhadores industriais, contribuindo
com o fortalecimento do estado de Roraima.

Escola do SESI que possui um espaço físico moderno para atender a demanda de uma educação cada vez mais inclusiva
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Solenidade celebra aniversário do SESI com
benção e apresentações culturais

Convidados cantando o Hino Nacional, na cerimônia de 34 anos do SESI-RR

Em comemoração aos 34 anos de trabalho e
conquistas nos campos da Educação, Segurança e Saúde do Trabalho e Promoção da Saúde,
o Serviço Social da Indústria – SESI/RR realizou
uma solenidade na tarde desta sexta-feira (13)
no auditório da Escola do SESI, localizado no
bairro aeroporto, zona norte de Boa Vista.
O evento contou com a presença da presidente da Federação da Indústrias do Estado de
Roraima – FIER e Diretora Regional do SESI/RR,
Izabel Itikawa, a superintendente do SESI-RR,
Almecir de Freitas Câmara, além dos conselheiros da casa. Os colaboradores sesianos puderam
assistir a solenidade transmitida de maneira on-line.
Na cerimônia, os convidados assistiram a um
vídeo com mensagens de representantes do poder público como o governador do Estado, Antonio Denarium e o prefeito de Boa Vista, Arthur
Henrique que parabenizaram o trabalho do SESI
em âmbito regional. Mostrando a valorização
também da gestão nacional, o diretor-superin-

tendente do SESI nacional, Rafael Lucchesi também deixou sua mensagem comemorativa.
Com o intuito de valorizar a força de trabalho
sesiana, os colaboradores mais antigos da casa
foram homenageados e apareceram em vídeo
deixando depoimentos que contam sua relação
profissional e pessoal com a instituição.
Um dos pilares do trabalho social do SESI é
a promoção da saúde por meio de atividades
culturais. Desta maneira, a programação contou
com apresentação musical do coral Arte Jovem
+ cantando músicas de Eliakin Rufino e Michael
Jackson, além do colaborador Cláudio Lísias e
sua família que interpretaram a música “Eu te
agradeço”.
Além do momento cultural ficou a cargo do
pastor Alexandre Gusmão trazer uma mensagem de gratidão e bênçãos pelos 34 anos de
existência do SESI/RR. Por fim, foram entregues
cupcakes aos colaboradores e convidados como
mais uma forma de celebrar as mais de três décadas de trabalho em Roraima.
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Oportunidade e começo de carreira

Cursos profissionalizantes do SENAI facilitam a procura
pelo primeiro emprego

Oportunidade - egresso e case de sucesso Gabriel pereira

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Regional de Roraima (SENAI) já transformou a vida de milhares de alunos
por meio de diversos cursos profissionalizantes
voltados para o atendimento da indústria roraimense, auxiliando essas pessoas na busca pelo
primeiro emprego ou em seu aperfeiçoamento
profissional.
A procura por capacitação profissional foi o
que motivou o auxiliar de recursos humanos,
Gabriel Pereira a se matricular em um dos cursos de aprendizagem industrial disponibilizados
pelo SENAI. Em 2019, Gabriel matriculou-se no
curso de assistente administrativo, que além de
auxiliar seu desenvolvimento pessoal na perda
da timidez e do medo de falar em público, também foi essencial para que ele conseguisse seu
emprego atual, na empresa Techint Engenharia
e Construção, onde, graças ao curso, foi menor
aprendiz.
“Eu era uma pessoa com muitas dúvidas e
incertezas, tinha medo de fazer as coisas erradas no meu período de aprendizagem, mas era
esforçado e muito dedicado, muitas coisas eu
aprendi no SENAI e outras eu fui aprendendo ao
decorrer do tempo, mas meu período de aprendizagem foi muito proveitoso, aprendi inúmeras
coisas que hoje aplico no meu trabalho”, declarou.
Oportunidade é a palavra-chave que a capacitação proporciona aos alunos, sendo a porta

de entrada para o mercado de trabalho. Com a
certificação em mãos, as chances de contratação posterior ao período de aprendizagem são
muito melhores. De acordo com Alessandra Coelho, que era analista de recrutamento e seleção na Techint no período em que Gabriel realizou a prática supervisionada, trabalhar com ele
foi uma grata surpresa, a adesão de um menor
aprendiz ao quadro de colaboradores traz muitos benefícios para as empresas.
“Participei do processo de seleção dos menores aprendizes no SENAI. Gabriel sempre foi
muito dedicado e esperto. Aprendia rápido. Trabalhar com ele como aprendiz foi muito prazeroso, pois tínhamos a certeza que ele era um
menino com muito potencial. Podíamos investir
na efetivação dele. A empresa só tem a ganhar
com o processo de jovem aprendiz, contribui na
formação de novos profissionais para o mercado de trabalho. E os que ficam, seguem carreira
na empresa”, afirmou.
Atualmente, o SENAI Roraima dispõe de cursos e serviços em inovação e tecnologia distribuídos em 12 áreas de atuação: Alimentos, Automotiva, Confecção do Vestuário, Construção
Civil, Eletroeletrônica, Gestão, Informática, Lapidação, Madeira/Mobiliário, Metal/Mecânica,
Refrigeração e Segurança no Trabalho. Para ter
acesso a lista de cursos disponíveis, acesse o
site da instituição (rr.senai.br).
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Palestra para imigrantes sobre o mundo do trabalho demonstra
habilidades profissionais essenciais

Parceria entre SENAI e Refúgio 343 prevê a realização de palestras
gratuitas para grupos de imigrantes recém-chegados à Boa Vista,
com o intuito de prepará-los para o mercado de trabalho

Palestrante Kelly Brasil

Participantes

Na última quinta-feira (5), foi realizado no auditório do Centro de
Formação Profissional Carlos Salustiano de Sousa Coêlho - Unidade SENAI do Distrito Industrial, a palestra “Mundo do Trabalho”, para 40 imigrantes venezuelanos. A ação, marca o início da
parceria do SENAI com a Organização Humanitária Refúgio 343,
instituição dedicada à reinserção socioeconômica de refugiados.
A parceria com a Organização Humanitária Refúgio 343 tem
como objetivo contribuir com a reinserção socioeconômica de
imigrantes e refugiados. O SENAI irá realizar palestras sobre as
particularidades do mercado de trabalho, apresentando as oportunidades de emprego. A educação é um dos eixos de atuação
do Refúgio 343, fundamental para apoiar o processo de interiorização de refugiados e imigrantes, gerando autonomia e proporcionando reinserção socioeconômica, e o SENAI tem papel
fundamental neste processo ao demonstrar os potenciais de
inserção ao mundo do trabalho.
O objetivo da palestra com a temática “mundo do trabalho”, é
tornar conhecido a realidade do mercado local, onde são apresentados pontos sobre o estado de Roraima e suas oportunidades de emprego, demonstrando ainda, as profissões que estão
em alta, as oportunidades nas diversas áreas, desde a agroindústria até a prestação de serviços em outros nichos.

Abertura e Integração pela equipe pedagógica SENAI

A palestrante e instrutora de Gestão do SENAI Roraima, Kelly
Brasil, apresentou ainda um estudo realizado em 2021 sobre as
competências socioemocionais, que são os pré-requisitos para
o profissional do futuro. “Muitas vezes, os imigrantes até conseguem emprego, mas permanecer naquela vaga e ter êxito dentro daquela profissão às vezes é mais difícil, que tem a ver com
as habilidades socioemocionais. Então, o objetivo dessa palestra
também é que os participantes conheçam o trabalho do SENAI e
suas possibilidades de cursos para se qualificarem, que eles consigam abrir horizontes de oportunidades em suas vidas, sempre
lembrando dessas habilidades que são necessárias para poder
ter permanência no trabalho.”
“Essa foi a primeira ação feita, para testarmos a efetividade,
onde tivemos um feedback muito positivo pelos participantes.
Os imigrantes que chegaram recentemente na cidade, recebem
o acolhimento do ‘Refugio 343’, onde participam de um curso
de português par estrangeiros, e, posterior a esta etapa, passam
pela palestra no SENAI. A ideia agora é montarmos um calendário para realizar essa palestra mensalmente para os imigrantes”,
informou a Gerente de Educação Profissional do SENAI, Jamili
Vasconcelos.
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IEL-RR abre inscrições para intensivão voltado para o
concurso da SEED-RR

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RR) está com inscrições abertas para um intensivão com foco no concurso da Secretaria de Estado da Educação e Desporto de
Roraima (SEED-RR) nas modalidade presencial ou on-line. Voltado para a resolução de exercícios, o intensivão ocorre no período de 07 a 23 de setembro com
aulas ocorrendo nas terças, quartas e quintas-feiras
no horário das 19h às 21h.
Para realizar a inscrição, o interessado pode acessar o site do IEL-RR (https://www.ielrr.org.br/) e clicar
no banner referente ao curso e preencher a ficha cadastral. Quem necessitar de mais informações, pode
entrar em contato através do número (95) 981122075. O valor do curso é de R$ 180 e o caderno de
exercícios está incluso no material.
Com o intuito de seguir sendo uma instituição
comprometida com o mercado de trabalho, este é somente mais um dos cursos oferecidos pelo IEL/RR e
voltado ao concurso de professor da Educação Básica
estadual. O IEL-RR já havia aberto 200 vagas para um
preparatório com duas turmas em horários diferentes
(matutino, vespertino e noturno) também nas modalidades on-line e presencial.
Conforme a superintendente do IEL/RR, Rônia Ba-

rker, a preocupação em fornecer produtos de qualidade é um compromisso do IEL/RR com o mercado
de trabalho. “O IEL está abrindo suas portas para a
comunidade e buscando mostrar que é uma instituição comprometida trabalhando incansavelmente
para entregar produtos de qualidade e excelência. É
um compromisso que temos em continuar fazendo a
diferença”, revela a superintendente.
Sobre o concurso
O edital do concurso da SEED-RR foi publicado no
dia 1º de julho. Foram ofertadas 650 vagas para Professor da Carreira de Magistério da Educação Básica,
sendo que 566 são destinadas para ampla concorrência e 84 para PCD (Pessoas com Deficiência).
O concurso é organizado pelo Instituto Brasileiro de
Formação e Capacitação (IBFC) e as inscrições começam no próximo dia 15 de julho e seguem até o dia
16 de agosto. Para os interessados, a taxa de inscrição
ficou em R$ 100.
O edital destaca que o salário inicial dos professores estaduais será de R$ 3.782,00 com carga horária
de 30 horas. As provas objetiva e discursiva estão previstas para ocorrer no dia 26 de setembro.

