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Novas informações no site da Escola Politécnica
Informamos que o site da Poli esta em processo de reformulação de conteúdo
e já contamos com novas informações sobre a Escola Politécnica. O
organograma da Poli, assim como a missão, visão e valores institucionais
já podem ser encontrados no nosso site. Utilizamos como base o Plano de
Desenvolvimento Institucional que foi encaminho para a Reitoria da UFRJ.
Clique aqui para ver o organograma e aqui para conhecer a missão, visão e
valores da Poli

Estágio NUBE
Oportunidade de estágio na Nube para alunos de engenharia Civil e de Produção. É
necessário que o aluno esteja cursando a partir do 7º semestre e tenha inglês
Intermediário. Entre as funções da vaga estão: conferir serviços de obra, conforme
orientação do padrão técnicooperacional e registro para liberação das próximas etapas;
aprender os processos construtivos, interagindo com a equipe de operação e gestão da
obra para monitoramento e controle de atividades de obra; entre outras funções.
Para mais informações, clique aqui.
Programa Novos Talentos da Deloitte 2017
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O Programa Novos Talentos busca jovens profissionais de diversas áreas do
conhecimento. Um dos grandes diferenciais do programa é que o jovem não ingressa na
organização como trainee ou estagiário, mas como um profissional da Deloitte, com
todos os benefícios de um cargo efetivo.
A Deloitte oferece serviços nas áreas de Auditoria, Consultoria Empresarial, Risk
Advisory, Consultoria Tributária, Financial Advisory e Outsourcing para clientes dos mais
diversos setores. Com uma rede global de firmasmembro em mais de 150 países e
umas das líderes de mercado em seu seguimento, Auditoria e Consultoria, estando
entre as “Big Four” a Deloitte reúne habilidades excepcionais e um profundo
conhecimento local para ajudar seus clientes a alcançar o melhor desempenho,
qualquer que seja o seu segmento ou região de atuação.
No Brasil, onde atua desde 1911, a Deloitte é uma das líderes de mercado e seus mais
de 5.000 profissionais são reconhecidos pela integridade, competência e habilidade em
transformar seus conhecimentos em soluções para seus clientes.
Para saber mais, clique aqui.
Vídeos do TEDxUFRJ 2016
As palestras do TEDxUFRJ 2016, que aconteceu no dia 16 de maio, no Auditório CT1 e
teve como tema "Qual UFRJ que queremos para nossos filhos?" foram
disponibilizadas online. Para assistir os vídeos de cada apresentação, clique aqui.

Congressos nas áreas da Engenharia
 Para submissão de artigos:
SINGEURB 2017  Simpósio Nacional de Gestão e Engenharia Urbana
Período para submissão de resumos vai do dia 10 de Fevereiro de 2017 a 10 de Março
de 2017.
 Para participação no evento:
CSBC 2017  XXXVII Congresso da Sociedade Brasileira de Computação
O evento será realizado no período de 02 a 06 de julho de 2017 e a inscrição no período
promocional para o congresso vai até o dia 15 de março 2017.
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