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Governo Federal lança edital para o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD)
Segundo a minuta do Edital ele tem por objetivo “ a convocação de editores para participar do processo de
aquisição de obras didáticas destinadas aos professores da educação infantil e estudantes e professores dos anos
iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano) – PNLD 2019 das escolas públicas federais e as que integram as redes
de ensino federal, estaduais, municipais e do Distrito Federal”.
Para mais informações clique aqui

Segmentos da sociedade questionam o edital para o PNLD baseado num
documento inacabado
Membros do Conselho Nacional de Educação e educadores questionam a ação do Governo em lançar um
edital para a formulação dos livros didáticos que tem como referência a terceira versão da Base Nacional
Comum Curricular, ainda não aprovada e criticada por diversos setores da sociedade. Para mais informações
clique aqui

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) divulga
manifesto pelo fortalecimento da democracia no Brasil
“Encaminhado nessa terça-feira (13) ao presidente da República, aos senadores e aos
deputados. O documento reitera o conteúdo do manifesto emitido no dia 08 de março e
conclama toda a sociedade a arregaçar as mangas: “Mais do que nunca, o Brasil está
precisando da boa vontade dos brasileiros.”’ Para ler o documento da integra, clique aqui

Está disponível para análises o Plano de Legado das Instalações Olímpicas e Matriz de
Responsabilidades dos Jogos Rio 2016
a Autoridade de Governança do Legado Olímpico apresentou o plano de legado para a utilização das instalações do
Parque Olímpico e de Deodoro. Além da última atualização da Matriz de Responsabilidade. O documento trouxe os
dados de custos da União e outros entes federativos e da iniciativa privada, relativos aos Jogos Rio 2016, aplicados
em instalações esportivas e outras obrigações indispensáveis à realização das Olimpíadas e Paralimpíadas no Brasil.
Para acesso aos documentos, clique aqui

Editais abertos
•
•
•

Vaga para docente substituto na UTFPR
Vaga para docente substituto na UFES
Vaga para docente substituto na UFPR

Próximos eventos:
•
•

V Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de Formação dos Trabalhadores – 9 à 11 de
Novembro – Fortaleza/Ceará. Para informações clique aqui
IX Encontro Brasileiro Da Rede Latino Americana de Estudos sobre o trabalho docente – 8 à 10 de
Novembro – Campinas/São Paulo. Para informações clique aqui
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