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Canal Futura e Unemat
formalizarão parceria

Unemat abre
processo seletivo
com 112 vagas
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Esta será a primeira
parceria entre
o Canal Futura e
uma Instituição
Redação DS / com assessoria

A Universidade do
Estado de Mato Grosso
(Unemat) e o Canal Futura, da Fundação Roberto
Marinho, formalizarão
na próxima quarta-feira, dia 18 de março, um
acordo de cooperação e
outras ações de natureza educativa. Esta será a
primeira parceria entre
o Canal Futura e uma
Instituição de Ensino
Superior (IES) em Mato
Grosso.
De acordo com informações da assessoria de
comunicação, o evento
será realizado no câmpus de Tangará da Serra,
onde a Instituição oferta
o curso de Jornalismo.
“O convênio permitirá projetos educativos
e culturais com toda a
Universidade. A parceria também prevê uma
frente de trabalho com
o curso de Jornalismo,
com os cursos de licenciatura, a pesquisa e a
extensão. Também estão
previstos intercâmbios
para os alunos com o
Canal Futura”, afirmou
a assessoria, destacando
que o evento será aberto
à comunidade acadêmica e à sociedade.
A diretora de Mobilização e Produção do
Canal Futura, Ana Paula
Brandão, e o gestor de
relacionamento com as

Processo seletivo será realizado no dia 24 de junho

Olhar Direto

Solenidade acontecerá no câmpus de Tangará da Serra

universidades parceiras
do Canal Futura, Acácio
Jacinto, virão a Tangará
da Serra para formalizar o acordo, aproveitando para conhecer as
instalações do câmpus
e o município.
Atualmente, o Canal
Futura alcança 90 milhões de expectadores
no Brasil com um público fiel de cerca de
40 milhões. Entre o público estão 2 milhões
de educadores. A reitora da Unemat, Ana Di

Renzo acredita que a
parceria será uma grande oportunidade para
a universidade mostrar
nacionalmente a produção da comunidade
acadêmica por meio de
projetos de pesquisa e
extensão.
O acordo ainda amplia e reforça o conhecimento da comunidade interna e externa
da Unemat e divulga o
estado de Mato Grosso
por meio de seus trabalhos.

A Universidade do Estado
de Mato Grosso (Unemat)
abriu um processo seletivo
que visa contratação de 112
profissionais, em níveis de
escolaridade fundamenta,
médio e superior. As inscrições podem ser feitas entre
19 de abril a 20 de maio,
através da internet. Os salários variam de R$ 1,9 mil a
R$ 6,1 mil.
De acordo com o edital,
o processo seletivo é para
preenchimento imediato e
cadastro reserva. Os contratados poderão atuar nos
Campi de Alta Floresta, Alto
Araguaia, Barra do Bugres,
Cáceres (Sede Administrativa e Câmpus), Colíder, Diamantino, Juara, Médio Araguaia, Nova Mutum, Nova
Xavantina, Pontes e Lacerda,
Sinop e Tangará da Serra.
O processo seletivo será
realizado em uma única etapa, no dia 24 de junho. Os
candidatos aprovados serão
contratados por 12 meses.

As vagas são para motoristas (12), agentes universitários (74), técnico em
laboratório (09), técnico em
informática (05), técnico em
enfermagem (03), técnico
agrícola (03), técnico agropecuário (01), psicólogos (03),
engenheiro eletricista (01) e
engenheiro civil (01).
A taxa de inscrição para

Os salários
variam de
R$ 1,9
mil a
R$ 6,1 mil

nível fundamental é de
R$80, médio e técnico R$80,
e superior R$100. O regime
de trabalho será de 40 horas semanais. As inscrições
serão realizadas unicamente via internet no endereço
eletrônico www.unemat.br/
seletivos.

