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Sábado tem ‘Ação Kennedy’
Resultados Pré-Olimpíacos
Alunos de Engenharia dos 3 primeiros períodos participaram
no
Barreiro
Evento vai permitir o acesso de estudantes ao ensino superior. Bolsas de estudos de até
90% serão ofertadas

semestre de 2017.

No dia 9 de novembro aconteceu o Pré
Olímpico de Matemática. O evento foi
um preparativo para
as Olimpíadas de
Matemática e Português que vão acontecer no primeiro

Os alunos de Engenharia do primeiro ao terceiro período, foram divididos em
trios para responder as questões.
O melhor trio de cada sala vai receber 3 pontos em suas disciplinas do 2º semestre
de 2016. Os segundos melhores trios, receberão 2 pontos e os demais alunos vão
receber 5 horas de atividades complementares. Confira a classificação no link
tinyurl.com/jl9vrq2.

Vagas de Emprego e Estágio

A Faculdade disponibiliza um espaço no site só para essas oportunidades

Os moradores do Barreiro têm um encontro marcado com o ‘Ação Kennedy’ neste
sábado (3), às 9h. O Projeto, que é a porta de entrada para quem quer cursar o ensino
superior, vai oferecer aos candidatos a oportunidade de concorrerem a bolsas de estudos
gradativas que podem chegar a 90%. Além disso, o evento vai conceder a todos os
aprovados no vestibular uma bolsa de 30% e matrícula antecipada promocional no dia
do vestibular. São mais de 50 opções de cursos de Graduação e Pós-Graduação. As
inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do site vestibularunificado.com.br
ou pelo 0800.031.2103.
Fundação Hilton Rocha, Faculdades Promove e Unincor são as instituições parceiras
que vão estar presentes durante o vestibular disponibilizando profissionais para
atendimentos aos candidatos e à comunidade: Kennedy Empregos, aferição de pressão
e glicose, atendimento nutricional, jurídico e oftalmológico e corte de cabelo.
O evento deste domingo acontece na Escola Estadual Celso Machado (Rua Dona Luiza,
491 – Milionários)
Próximas Ações:
• 04/12 – Faculdades Promove, unidade João Pinheiro (Avenida João Pinheiro, 164 –
Centro)
• 10/12 – Escola Estadual Madre Carmelita (Avenida Antônio Francisco Lisboa, 500 –
Bandeirantes)
• 11/12 – Escola Estadual Maestro Villa Lobos (Rua Ouro Preto, 1144 - Santo Agostinho)
• 11/12 – Faculdades Kennedy, unidade Venda Nova (Rua José Dias Vieira, 46 - Rio
Branco)

Você já acessou o “Canal de Oportunidades”? Lá tem muitas vagas de emprego
e estágio para todos os cursos. Passe lá e veja se você se encaixa em alguma
vaga. Não perca a oportunidade de mandar seu currículo. Acesse o link e saiba
mais tinyurl.com/hc295us.
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