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20  a 30 de novembro de 2017 

 

AÇÕES DA SEPOG NA ÚLTIMA SEMANA 

 
PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA. Sepog divulga edital 
para selecionar estagiários de nível superior 

A Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog) 
publicou, na quarta-feira (15), edital do exame de seleção para ingresso de 
estudantes do ensino superior ao programa de estágio administrativo 2017. 

Leia mais: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/sepog-divulga-edital-para-selecionar-estagiarios-de-nivel-superior/ 

 

PORTAL DA SEPOG: 

Leia mais: 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/1012?titulo=Sepog%20divulga%20edital%20para%20selecionar%20es
tagi%C3%A1rios%20de%20n%C3%ADvel%20superior&nome=SEPOG 

 

TUDO RONDÔNIA:  

Leia mais: 

http://www.tudorondonia.com/noticias/sepog-divulga-edital-para-selecionar-estagiarios-de-nivel-superior,7153.shtml 

 

PORTAL DA SEPOG:  

Leia mais: 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/1001?titulo=Provas%20do%20concurso%20da%20Secretaria%20de%
20Estado%20do%20Planejamento%20ser%C3%A3o%20aplicadas%20neste%20domingo%2C%2022&nome=SE
POG 

O MADEIRÃO: IBGE: PIB de Rondônia em 2015 foi o terceiro 
maior da Região Norte 

A Secretaria de Estado do Planejamento Orçamento e Gestão (Sepog), em 
parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgou 
nesta quinta-feira (16) o resultado da soma dos bens e serviços produzidos em 
Rondônia 2010-2015. 

Leia mais: 

http://www.madeiraoweb.com.br/2017/11/19/ibge-pib-de-rondonia-em-2015-foi-o-terceiro-
maior-da-regiao-norte/ 
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GOVERNO DE RONDÔNIA: Governo de Rondônia lança edital 
para selecionar fotos para acervo do estado 

 O governo de Rondônia abriu edital para seleção do acervo fotográfico do 
estado. Interessados que sejam autor ou representantes legal de fotografias 
que ilustrem fatos sociais, históricos, políticos e locais do ex-território e atual 
Estado de Rondônia já podem se inscrever. 

Leia mais: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/governo-de-rondonia-lanca-edital-para-selecionar-fotos-para-acervo-do-estado/ 

 

NEWS RONDÔNIA: 

Leia mais: 

http://www.newsrondonia.com.br/noticias/governo+de+rondonia+lanca+edital+para+selecionar+fotos+para+ac
ervo+do+estado/101081 

 

RONDÔNIA DINÂMICA: 

Leia mais: 

http://www.rondoniadinamica.com.br/arquivo/governo-de-rondonia-lanca-edital-para-selecionar-fotos-para-
acervo-do-estado,15279.shtml 

 

TUDO RONDÔNIA: 

Leia mais: 

http://www.tudorondonia.com/noticias/governo-de-rondonia-lanca-edital-para-selecionar-fotos-para-acervo-do-
estado,7192.shtml 

 

 

PORTAL DA SEPOG: Economia criativa é tema de palestra em 
Cacoal 

O conceito e características da economia criativa, tendência internacional que tem ganho 
força no Brasil e envolve setores voltados às expressões culturais, serão debatidos pelo 
professor doutor especialista em tecnologia, cultura e propriedade intelectual Ronaldo 
Lemos, com a classe empresarial do município de Cacoal, no próximo dia 29.  

Leia mais: 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/1009?titulo=Economia%20criativa%20%C3%A9%20tema%20de%20pa
lestra%20em%20Cacoal&nome=SEPOG 

PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA: 

Leia mais: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/economia-criativa-e-tema-de-palestra-em-cacoal/ 
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NEWS RONDÔNIA: 

Leia mais: 

http://www.newsrondonia.com.br/noticias/economia+criativa+e+tema+de+palestra+em+cacoal/100664 

 

PORTAL RONDÔNIA: 

Leia mais: 

http://www.portalrondonia.com/2017/11/22/cacoal-agenda-envolve-duas-grandes-palestras-na-proxima-
semana/#.WhhBUdKnEps 

 

RONDÔNIA DINÂMICA: 

Leia mais: 

http://rondoniadinamica.com.br/arquivo/agenda-envolve-duas-grandes-palestras-na-proxima-semana-em-
cacoal,15524.shtml 

 

PORTAL DA SEPOG: 

Leia mais: 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/1014?titulo=Polo%20de%20pesquisas%20desenhado%20por%20Osc
ar%20Niemayer%20%C3%A9%20lan%C3%A7ado%20em%20Porto%20Velho&nome=SEPOG 

 

GUAJARÁ HOJE: Servidores de órgãos, federais, estaduais e 
do município aprendem a elaborar de projetos para ajudar 
associações e cooperativas aqui de Guajará-Mirim e Nova 
Mamoré 

Durante três dias servidores de diversos órgãos se reuniram na secretaria 
executiva regional de guajará mirim para aprenderem a elaborar projetos. 
depois do curso eles serão multiplicadores. e vão colaborar com as 
associações e cooperativas para a captação de recursos federais. 

Leia mais: 

http://www.guajarahoje.com.br/servidores-de-orgaos-federais-estaduais-e-do-municipio-aprendem-a-elaborar-
de-projetos-para-ajudar-associacoes-e-cooperativas-aqui-de-guajara-mirim-e-nova-mamore/ 

 

 

RONDÔNIA DINÂMICA: Diversidade e estratégia colocam 
Rondônia no topo da pesquisa e tecnologia 

O volume de editais lançados na área de pesquisas em Rondônia chega a ser 
superior ao do estado de São Paulo, onde a disponibilidade de recursos é 
muito superior. O feito é atribuído à Fundação de Amparo ao Desenvolvimento 
das Ações Científicas e Tecnológicas e à Pesquisa do Estado (Fapero). 
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Leia mais: 

http://www.rondoniadinamica.com.br/arquivo/diversidade-e-estrategia-colocam-rondonia-no-topo-da-pesquisa-
e-tecnologia,15562.shtml 

RONDÔNIA DINÂMICA: Polo de pesquisas desenhado por 
Oscar Niemayer é lançado em Porto Velho 

O lançamento do O Polo de Pesquisa, Inovação, Desenvolvimento e Difusão em Saúde foi 
recebido foi prestigiado por pesquisadores e alunos de doutorado e mestrado na área de saúde 

Leia mais: 

http://www.rondoniadinamica.com.br/arquivo/polo-de-pesquisas-desenhado-por-oscar-niemayer-e-lancado-em-
porto-velho,15451.shtml 

 

TUDO RONDÔNIA: 

Leia mais: 

http://www.tudorondonia.com/noticias/polo-de-pesquisas-desenhado-por-oscar-niemayer-e-lancado-em-porto-
velho,7336.shtml 

 

PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA: Internet e telefonia móvel 
atenderão comunidades indígenas e ribeirinhas de Guajará-
Mirim   A aquisição e instalação de equipamentos necessários (hardware) 

para a captação do sinal de telefonia móvel e acesso à internet via satélite vai 
permitir que quatro comunidades indígenas e a comunidade do distrito de 
Surpresa, localizadas ao longo dos rios Mamoré e Guaporé em Guajará-Mirim, 
saiam da escuridão tecnológica e explorem os diversos recursos oferecidos 

Leia mais: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/internet-e-telefonia-movel-atenderao-comunidades-indigenas-e-ribeirinhas-de-guajara-
mirim/ 

 

PORTAL DA SEPOG: 

Leia mais: 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/1015?titulo=Internet%20e%20telefonia%20m%C3%B3vel%20atender%C3%A
3o%20comunidades%20ind%C3%ADgenas%20e%20ribeirinhas%20de%20Guajar%C3%A1-Mirim&nome=SEPOG 

 

NEWS RONDÔNIA: 

Leia mais: 

http://www.newsrondonia.com.br/noticias/internet+e+telefonia+movel+atenderao+comunidades+indigenas+e+ribeirinha
s+de+guajara+mirim/101457 
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SEPOG NA TV: 

REDE TV – SISTEMA GURGACZ DE TELEVISÃO 

 

TEMA: APRESENTAÇÃO DA OBRA POLO 
SAÚDE. 

LOCAL: AUDITÓRIO DA EMBRAPA 

DATA: 22/11/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TV MEREDIONAL 

 


