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Confira a lista de profissões mais bem pagas do país, segundo a FGV 

10:01 

 
Médicos e administradores estão no topo da lista de profissões mais bem pagas do país, de acordo com o estudo 
O Retorno da Educação no Mercado de Trabalho, divulgado nesta quinta-feira (28), pela FGV (Fundação Getúlio 
Vargas). Os médicos com mestrado ou doutorado estão no topo da lista de chance de ocupação, com 93% de 
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probabilidade de estar empregado. Esta categoria tem uma remuneração salarial média de R$ 8.966. Em 
compensação, os médicos também lideram a lista do número de horas trabalhadas por semana, com uma jornada 
média de 52,02 horas. Já os médicos com graduação tem um salário médio de R$ 6.705 e uma probabilidade de 
ocupação de 90%. No sentido oposto, os formados em teologia estão entre as piores colocações e em terceiro 
lugar na jornada de trabalho, com 49,03 horas semanais. Para saber a média salarial de sua profissão, já dividida 
por critérios de sexo, raça, idade e grau urbano, clique aqui. A FGV lembra, no entanto, que os salários do quadro 
são de 2000 e precisam ser multiplicados por 1,55 para se chegar aos valores atuais corrigidos pela inflação. 
Relação educação/salário Para a FGV, a pesquisa comprova a relação direta entre escolaridade e remuneração. A 
hierarquia educacional se reflete na hierarquia dos resultados observados no mercado de trabalho, ou seja, aquele 
que estudou mais recebe salários mais altos e tem maiores chances de conseguir trabalho, afirmou o coordenador 
do estudo, o economista Marcelo Neri. Ele destaca que a pesquisa pode ser instrumento tanto do desenho de 
políticas públicas como para auxiliar a escolha do cidadão na hora de prestar vestibular ou escolher um curso de 
pós-graduação de acordo com o retorno que cada profissão pode oferecer. Veja abaixo os 40 primeiros da lista 
com os salários já atualizados:* Os salários incluem a renda de todos os trabalhos, ou seja, os dados incluem a 
renda de mais de um emprego de médicos ou advogados, por exemplo. 1- Medicina (mestrado ou doutorado) 
Salário médio: R$ 8.966,07 2- Administração (mestrado ou doutorado) Salário médio: R$ 8.012,10 3- Direito 
(mestrado ou doutorado) Salário médio: R$ 7.540,79 4- Ciências econômicas e contábeis (mestrado ou 
doutorado) Salário médio: R$ 7.085,24 5- Engenharia (mestrado ou doutorado) Salário médio: R$ 6.938,39 6- 
Medicina (graduação) Salário médio: R$ 6.705,82 7- Outros cursos de engenharia (graduação) Salário médio: R$ 
6.141,05 8- Engenharia mecânica (graduação) Salário médio: R$ 5.576,49 9- Engenharia civil (graduação) 
Salário médio: R$ 5.476,85 10- Outros cursos de mestrado ou doutorado Salário médio: R$ 5.439,32 11- Outros 
cursos de ciências exatas e tecnológicas, exclusive engenharia (mestrado ou doutorado) Salário médio: R$ 
5.349,96 12- Geologia (graduação) Salário médio: R$ 5.285,77 13- Engenharia elétrica e eletrônica (graduação) 
Salário médio: R$5.231,07 14- Militar Salário médio: R$ 5.039,14 15- Ciências agrárias (mestrado ou doutorado) 
Salário médio: R$ 5.028,37 16- Outros cursos de ciências biológicas e da saúde (mestrado ou doutorado) Salário 
médio: R$ 4.947,44 17- Engenharia química e industrial (graduação) Salário médio: R$ 4.844,92 18- Outros 
cursos de ciências humanas e sociais (mestrado ou doutorado) Salário médio: R$ 4.677,14 19- Direito 
(graduação) Salário médio: R$ 4.649,63 20- Ciências econômicas (graduação) Salário médio: R$ 4.644,67 21- 
Agronomia (graduação) Salário médio: R$ 4.356,56 22- Propaganda e marketing (graduação) Salário médio: R$ 
4.199,05 23- Odontologia (graduação) Salário médio: R$ 4.075,63 24- Administração (graduação) Salário médio: 
R$ 4.006,61 25- Outros cursos de ciências exatas e tecnológicas, exclusive engenharia (graduação) Salário 
médio: R$ 3.949,86 26- Curso superior de mestrado ou doutorado (ainda não concluído) Salário médio: R$ 
3.928,07 27- Letras e artes (mestrado ou doutorado) Salário médio: R$ 3.864,82 28- Estatística (graduação) 
Salário médio: R$ 3.846,21 29- Arquitetura e urbanismo (graduação) Salário médio: R$ 3.835,08 30- Medicina 
veterinária (graduação) Salário médio: R$ 3.758,94 31- Física (graduação) Salário médio: R$ 3.516,52 32- 
Química (graduação) Salário médio: R$ 3.516,52 33- Comunicação social (graduação) Salário médio: R$ 
3.435,09 34- Formação de professores de disciplinas especiais (graduação) Salário médio: R$ 3.408,60 35- 
Farmácia (graduação) Salário médio: R$ 3.381,98 36- Ciências da computação (graduação) Salário médio: R$ 
3.325,40 37- Outros de ciências agrárias (graduação) Salário médio: R$ 3.278,04 38- Pedagogia (mestrado ou 
doutorado) Salário médio: R$ 3.219,14 39- Ciências contábeis e atuariais (graduação) Salário médio: R$ 3.105,60 
40- Outros de ciências humanas e sociais (graduação) Salário médio: R$ 3.099,10 
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14:49 - Preso acusado de passar 3 mil trotes pornôs à polícia

14:49 - Conselho apura morte de dona de casa após lipo na PB

14:49 - Força Nacional apoiará PF na fiscalização de fronteiras

14:49 - Carnaval 2010: blocos levam folia para ruas de SP

14:49 - Atrasos motivam Anac a reforçar fiscalização sobre TAM

14:48 - Dengue sobe 502% e Goiás terá ajuda do Ministério da Saúde para capacitar...

14:48 - UFG divulga resultado do vestibular 2010/1

14:48 - Delta vence licitação de coleta em Anápolis

14:48 - Alimentação correta evita 19% de cânceres

14:47 - Mãe celebra aprovação de filho na Unicamp após fúria por atraso na Fuvest

14:42 - UFG divulga lista de aprovados no vestibular 2010

14:42 - Educação e justiça unem esforços para melhorar

14:42 - UFSJ divulga edital do Vestibular 2010/2

14:42 - Matrícula da primeira chamada começa nesta segunda

14:42 - Divulgada 2ª chamada do Vestibular 2010/1 do Cefet-MG

14:42 - FURG libera relação de classificados do Processo Seletivo 2010

14:42 - Prefeitura tem 980 vagas para estudantes

14:42 - Programa disponibiliza 165 mil bolsas de estudo

14:42 - VestUfes 2010 convoca 10.723 candidatos para a segunda etapa

14:42 - UFCG divulga relação de aprovados em 3ª chamada e remanejados do Vestibula...

14:41 - Pescando letras

14:41 - ProUni abre inscrições neste sábado para 165 mil bolsas de e

14:41 - Folha de pagamento do magistério sobe cerca de R$ 3 milhões

14:41 - Especialização gratuita em educação infantil tem inscrições prorrogadas

14:41 - Defensoria quer problema sanado

14:41 - Segunda etapa do Censo Escolar 2009 vai diagnosticar movimento e rendimento d...

Page 3 of 17:. Comunidade Exkola - Educação, Vestibular, Colégios, Faculdades, ENEM, Cultura, Intercâm...

5/2/2010http://www.exkola.com.br/scripts/noticia.php?id=28347418



14:40 - Inep sugere nota mínima para certificação no Enem de alunos sem acesso ao ...

14:40 - Começam amanhã as inscrições para o ProUni

14:40 - Inscrições para o ProUni começam no sábado

14:40 - Inscrições para o ProUni começam no sábado, anuncia MEC

14:40 - Confira a lista de aprovados no Sisu

14:40 - Prouni abre inscrições para 165 mil bolsas de estudos

14:40 - Após Enem, resultado de sistema unificado é divulgado

14:37 - Comissão cumpre decisão para inserir candidata na segunda fase

14:34 - Começam amanhã as inscrições para o ProUni

14:34 - Sisu divulga lista de aprovados para as 47,9 mil vagas; confira

14:33 - Começam amanhã as inscrições para o ProUni

14:33 - Epidemia de dengue faz governo abrir contratações

14:33 - MEC minimiza problemas no Sistema de Seleção Unificada

14:32 - Inep sugere nota mínima para certificação no Enem

14:32 - Governo vai contratar agentes para o combate à dengue

14:32 - Começa amanhã inscrições para o ProUni; com 165 mil bolsas

14:31 - MEC divulga notas, resultados e lista de aprovados do Sisu

14:31 - Inscrições para o ProUni começam neste sábado

14:31 - Começam amanhã inscrições para o ProUni; MEC oferece 165 mil  bolsas

14:31 - Familiares e amigos de Walmor Marcellino participam do lançamento de seu úl...

14:31 - Nota do Enem garante conclusão do supletivo

14:31 - DELPHI INAUGURA TURMA DO PROJETO FORMARE EM PARAISÓPOLI

14:31 - Inscrições para o ProUni serão abertas neste sábado

14:30 - Sistema de seleção unificada encerra primeira etapa com recorde de inscritos

14:30 - Começa amanhã inscrição para o ProUni com 165 mil bolsas

14:30 - Inscrições no Prouni começam amanhã

14:30 - UFSC divulga aprovados

14:24 - Vestibular 1º/2010: Confira os aprovados em Lista de Espera para a Grande BH...

14:22 - Concurso premiará trabalhos sobre Cultura e Direitos dos Guarani

14:22 - IFPE divulga listão dos aprovados

14:21 - Educação

14:21 - Estão disponíveis resultados da UFRPE e Univasf

14:21 - São Bento terá curso de Ensino Médio e capacitação profissional

14:21 - Inscrições no ProUni serão abertas neste sábado

14:21 - Sisu divulga candidatos aprovados no Enem

14:21 - Governador lança 3ª etapa do programa Luz para Todos em Montes Claros

14:21 - I Concurso de Poesia Amigos do Livro - Flipoços – 2010

14:21 - MEC divulga lista de aprovados da UTFPR

14:21 - Seduc vai ampliar atendimento em educação para indígenas
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14:21 - Virgínia Rosa canta no Santander Cultural

14:21 - Brutalidade jardim

14:21 - UFCG divulga segunda lista de candidatos aprovados no Vestibular 2010

14:20 - SIS Intercâmbio oferece atendimento personalizado em programa de High School

14:20 - High School nos Estados Unidos

14:20 - "O Brasil que viemos conhecer não é o Brasil que imaginávamos", diz Moreno

14:20 - Inscrições para o ProUni serão abertas a partir de amanhã (06)

14:19 - Candidatos às 165 mil bolsas do ProUni podem se inscrever a partir deste sá...

14:19 - MEC oferece curso a distância em mediação da leitura

14:10 - MATERIAL  ESCOLAR: ECONOMIA COMEÇA NA DEFINIÇÃO DAS LISTAS

14:08 - Começa amanhã inscrição para o ProUni

14:00 - Inscrições no ProUni abrem neste sábado

14:00 - Furg divulga listão dos aprovados para 2010

13:29 - UFJF é reconhecida por cumprimento de metas do Reuni

13:29 - Reitor assina contrato de compra do Sítio Malícia para viabilizar Jardim Bo...

13:11 - ONU defende painel do clima de erro sobre Himalaia

13:11 - Inca prorroga até domingo inscrições para 191 vagas

13:11 - ProUni oferece 165 mil bolsas em 2010

13:11 - ONU defende painel do clima de erro sobre Himalaia

13:11 - Inscrições no ProUni abrem neste sábado

13:11 - ONU defende painel do clima de erro sobre degelo no Himalaia

13:11 - Unesp recebe matrícula para aprovados no curso à distância de pedagogia

13:11 - Ufes divulga aprovados na primeira fase do vestibular

13:11 - UFG divulga aprovados em primeira chamada no vestibular

13:10 - Sistema (Sisu) de seleção do Enem 2009 tem 100% das vagas preenchidas

13:10 - Inscrições no ProUni serão abertas neste sábado

13:10 - ONU defende painel do clima de erro sobre degelo no Himalaia

13:10 - MEC diz que quase 100% das vagas oferecidas pelo Sisu foram preenchidas

13:10 - ONU defende painel do clima de erro sobre Himalaia

12:33 - Inep sugere nota mínima para certificação no Enem de alunos sem acesso ao ...

12:12 - Inscrições para o ProUni começam no sábado, anuncia MEC

12:11 - Começa amanhã inscrição para o ProUni

12:11 - Furg divulga listão de aprovados

12:11 - Inscrição para ProUni abre neste sábado com 165 mil bolsas

12:11 - Inscrições para o ProUni começam neste sábado, 6

12:11 - Começa neste sábado inscrição para o ProUni

12:11 - Inscrição para ProUni abre neste sábado com 165 mil bolsas

12:11 - ProUni abre inscrições para 165 mil bolsas de estudo neste sábado

12:10 - Prouni oferece 165 mil bolsas em 2010
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12:10 - ONU defende painel do clima de erro sobre Himalaia

12:10 - Começa amanhã inscrição para o ProUni

12:10 - Começa amanhã inscrição para o ProUni

12:10 - PARA ALUNOS DE MBA, MÓDULO INTERNACIONAL É FUNDAMENTAL PARA FORMAÇÃO.

12:10 - Começam amanhã inscrições para o ProUni; MEC oferece 165 mil  bolsas

12:10 - ProUni abre inscrições para 165 mil bolsas de estudos neste sábado

12:10 - Superintendência Regional de Ensino apura caso de aluna impedida de assistir...

12:10 - Divulgado listão de aprovados na FURG

11:57 - Em Tempo

11:52 - Com 793,9 mil inscrições, Sisu tem resultado divulgado

11:50 - UnB oferece curso para professores da rede pública

11:50 - IFPE: resultado de vestibular sai hoje ao meio-dia

11:50 - Seleção do Enem registra mais de 793 mil inscritos

11:50 - Prova oral do V Vestibular Indígena será na próxima semana

11:50 - UFPI é a oitava instituição de ensino mais procurada no SiSU

11:50 - Começa amanhã inscrição para o ProUni

11:50 - Guia apresenta as viagens mais surpreendentes das Américas

11:50 - Prefeitura lança Programa de Residência em Saúde da Família

11:41 - Prouni abre inscrições para 165 mil bolsas de estudos neste sábado

11:40 - Começa amanhã inscrição para o ProUni

11:40 - Começa amanhã inscrição para o ProUni

11:40 - Professores da educação infantil participam de capacitação.

11:40 - Terminan hoje as matrículas dos aprovados na UEMS

11:40 - MEC divulga notas, resultados e lista de aprovados do Sisu

11:30 - Inscrições no Sisu chegam a 793 mil

11:30 - Familiares e amigos de Walmor Marcellino participam do lançamento de seu úl...

11:30 - Começam neste sábado (6) as inscrições para o ProUni

11:30 - Unicentro divulga hoje resultado do vestibular

11:30 - Nota mínima no Enem para concorrer a 165 mil bolsas pelo ProUni é de 400 po...

11:21 - Com 793,9 mil inscrições, Sisu tem resultado divulgado

11:21 - Postos do SAC não funcionam neste domingo

11:20 - MEC divulga notas, resultados e lista de aprovados do Sisu

11:11 - Estudantes do Acre não se interessam pelo Sisu

11:11 - Estudante é impedida de assistir aulas por usar vestido curto em Sete Lagoas

11:10 - Inscrições para o ProUni começam neste sábado

11:10 - MEC divulga lista de aprovados no Sisu

11:10 - Enem 2009: MEC divulga lista de selecionados no Sisu

11:10 - Inscrições para o ProUni começam neste sábado

11:06 - MEC divulga concorrência de sistema de seleção do Enem
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11:06 - Inep sugere nota mínima para certificação no Enem

11:04 - No Potência

11:04 - Reitor traça metas para a UEG em 2010

11:02 - MEC divulga concorrência de sistema de seleção do ENEM

11:02 - REME inicia atividades com Jornada Pedagógica

11:01 - MEC divulga notas, resultados e lista de aprovados do Sisu

11:01 - Epidemia de dengue faz governo abrir contratações

11:01 - Projeto Grael abre inscrições para mais três cursos profissionalizantes

11:00 - Instituto Tecnológico de Aeronáutica promove V Encontro de Verão de Física

11:00 - Aero Rancho terá baile de pré-Carnaval nesta 6ª feira

11:00 - Aero Rancho terá baile de pré-Carnaval nesta 6ª feira

10:56 - Creche poderá ser obrigatória nas escolas

10:52 - Inscrições para o ProUni começam neste sábado

10:52 - MEC divulga notas, resultados e lista de aprovados do Sisu

10:52 - Começa a matrícula no curso de pedagogia a distância da Unesp

10:52 - Começam amanhã as inscrições para o ProUni

10:52 - Inep indica nota mínima no Enem para certificação de estudantes sem aces...

10:52 - Disney estreia no Brasil com produção de longa enlatado

10:51 - MEC divulga lista de aprovados no Sisu. Confira aqui

10:51 - Inscrições para a UFFS superaram as expectativas e em Cerro Largo a relaç�...

10:51 - MEC disponibiliza resultado da primeira etapa do Sisu

10:51 - Henrique Schneider na Internet, para espalhar literatura

10:51 - Com 793,9 mil inscrições, Sisu tem resultado divulgado

10:50 - MEC divulga lista de aprovados no Sistema de Seleção Unificada

10:43 - Enem 2009: MEC divulga lista de selecionados no Sisu

10:41 - Ministério da Educação divulga lista dos selecionados no SiSU

10:41 - Comissão cumpre decisão para inserir candidata na segunda fase

10:41 - Instituto Federal divulga aprovados do Enem

10:41 - UFMA disponibiliza nesta sexta o resultado do ENEM

10:40 - Coperve divulga aprovados para cursos de Música, Teatro e Artes

10:40 - Sai hoje a relação de estudantes que conseguiram vaga através do Enem

10:40 - Paralisação deixa 30 mil alunos sem aula em Campina Grande

10:40 - UFCG divulga hoje nova relação de aprovados no Vestibular 2010

10:40 - Pagar para ver

10:40 - UFMT é a mais procurada do país

10:40 - Sistema de seleção do Enem divulga lista de aprovados

10:36 - Terminan hoje as matrículas dos aprovados na UEMS

10:32 - Veja as manchetes de jornais desta sexta-feira

10:32 - Matrícula de calouros da UFMG começa na segunda-feira
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10:32 - MEC divulga resultado do Enem/SiSU

10:32 - Seleção do Enem registra mais de 793 mil inscritos

10:32 - Radar MG: veja as vagas de emprego e os serviços anunciados nesta sexta-feira

10:32 - Uesb divulga lista de aprovados do seu vestibular 2010

10:32 - MEC divulga lista de selecionados no SiSU

10:31 - Site da Prefeitura divulga hoje os selecionados para Cursinhos Populares

10:31 - Inep sugere nota mínima para certificação no Enem

10:30 - MEC divulga lista de selecionados no SiSU

10:30 - MEC divulga concorrência de sistema de seleção do Enem

10:30 - Confira a lista de selecionados no SiSU e na UTFPR

10:22 - MEC divulga lista de selecionados no SiSU

10:22 - Prêmio busca valorizar ações de educação inclusiva

10:21 - Enem: Defensoria quer problemas do SiSU sanados para próxima etapa

10:21 - Disney estreia no Brasil com produção de longa enlatado

10:21 - Livro do tempo

10:20 - UFPI é a oitava instituição de ensino mais procurada no SiSU

10:20 - Secretaria da Educação cria a 35ª escola indígena do Estado

10:20 - Epidemia de dengue faz governo abrir contratações

10:20 - Funcec abre inscrições para o Vestibular Remanescente

10:20 - Alunos do CEF 2 do Guará encontrarão escola pintada

10:10 - SPCHAT ENTREVISTA O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

10:10 - GUIA APRESENTA AS VIAGENS MAIS SURPREENDENTES DAS AMÉRICAS

10:04 - Com 793,9 mil inscrições, Sisu tem resultado divulgado

10:02 - MEC divulga lista de selecionados no SiSU

10:01 - MEC antecipa lista com nome de aprovados no Sisu

10:01 - Brasileiros sem fronteiras

10:01 - Candidatos já podem consultar resultado da primeira etapa do Sisu

10:01 - Enem 2009 - Nota mínima para certificação a maiores de 18 anos é de 400

10:01 - Mais de 47 mil alunos são aprovados em Sisu

10:01 - Terminan hoje as matrículas dos aprovados na UEMS

10:01 - Método Positivo é adotado na educação de Três Lagoas

10:01 - Inscrições para o CuiabáVest vão até o dia 12

10:01 - Disney estreia no Brasil com produção de longa enlatado

10:01 - MEC divulga lista os selecionados no SiSU

10:01 - MEC divulga notas, resultados e lista de aprovados do Sisu

10:01 - Divulgado listão de aprovados na UFRPE e Univasf

10:00 - Resumo do Correspondente Ipiranga 8h - Rádio Gaúcha

10:00 - Resultado do ENEM é divulgado

10:00 - UFG divulga lista de aprovados na 2ª fase do vestibular 2010
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10:00 - Começam amanhã as inscrições para o ProUni pela internet

09:52 - Ministério da Educação divulga lista do Sistema Unificado

09:52 - Ministério da Educação divulga lista de selecionados no SiSU. CONFIRA AQUI

09:51 - Desconto no pré-vestibular

09:51 - UFBA: EXIGÊNCIA DE EXAMES CAUSA ESTRANHEZA

09:51 - Oportunidade de qualificação

09:50 - Prazo de inscrições no Prouni começa neste sábado

09:50 - MEC divulga lista de selecionados no SiSU

09:44 - MEC divulga lista de aprovados para faculdades federais

09:42 - FGV-SP: matricula dos aprovados no Vestibular 2010 acontece somente nesta sex...

09:42 - Federal de Goiás libera resultado do Vestibular 2010/1

09:42 - FURG encerra inscrições para o Vestibular Indígena 2010 nesta sexta-feira

09:42 - SisU disponibiliza lista de aprovados; consulte o resultado

09:42 - Nota do Enem garante conclusão do supletivo

09:42 - Saudade do amigo

09:40 - MEC divulga lista de selecionados no SiSU

09:40 - Mônica Hussni fala sobre bioética e política em publicação especializada...

09:40 - Epidemia de dengue faz governo abrir contratações

09:33 - Publicação de sexta-feira, 5 de fevereiro de 2010

09:32 - Pré-vestibular gratuito é sucesso com aprovação de 98 alunos

09:31 - Terminan hoje as matrículas dos aprovados na UEMS

09:31 - MEC divulga concorrência de sistema de seleção do Enem

09:31 - MEC divulga a lista de selecionados no Sisu

09:30 - Divulgada lista de aprovados em 1ª chamada

09:29 - Publicado resultado final do Processo Seletivo 2010/1

09:26 - Começa oficialmente o carnaval santista no final de semana

09:23 - Inep sugere nota mínima para certificação no Enem de alunos sem acesso ao ...

09:22 - UFMT é a ‘campeã’ de inscrições

09:22 - MEC divulga hoje listão do Enem

09:21 - Educação

09:21 - Profissionais de saúde são capacitados para Programa de Saúde da Família

09:21 - Listão do IFPE sai ao meio-dia

09:21 - Estão disponíveis resultados da UFRPE e Univasf

09:21 - MEC divulga lista de selecionados no SiSU

09:21 - MEC divulga lista de aprovados no Sisu

09:21 - Sistema de seleção do Enem divulga lista de aprovados

09:21 - Pochmann: Brasil requer novos métodos de combate à pobreza

09:21 - MEC mostra balanço do Sisu

09:21 - MEC divulga resultado do Enem/SiSU
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09:20 - Ufba exige uma bateria de exames para efetivar matrícula de calouros

09:11 - Ministério da Educação divulga lista dos selecionados no SiSU

09:11 - Com 793,9 mil inscrições, Sisu tem resultado divulgado

08:50 - Confira o listão da UFRPE

08:50 - Com 793,9 mil inscrições, Sisu tem resultado divulgado

08:40 - Com 793,9 mil inscrições, Sisu tem resultado divulgado

08:40 - Com 793,9 mil inscrições, Sisu tem resultado divulgado

08:40 - Resultado, previsto para sair na sexta (5), foi liberado nesta quinta (4). No...

08:32 - Maratona chega à segunda etapa

08:30 - MEC divulga lista de aprovados no SiSU

08:20 - Com 793,9 mil inscrições, Sisu tem resultado divulgado

08:11 - Com 793,9 mil inscrições, Sisu tem resultado divulgado

08:10 - Lista de aprovados sai hoje

08:10 - MEC divulga lista de selecionados no SiSU e na UTFPR

08:10 - Com 793,9 mil inscrições, Sisu tem resultado divulgado

08:10 - MEC divulga lista dos selecionados no SiSU

08:10 - Disney estreia no Brasil com produção de longa enlatado

07:30 - MEC divulga lista de selecionados no SiSU e na UTFPR

07:11 - Mãe celebra aprovação de filho na Unicamp após fúria por atraso na Fuvest

06:52 - A festa da poesia

06:52 - Em Tempo

06:51 - Sistema de seleção do Enem divulga lista de aprovados

06:51 - Concursos & Estágios

06:50 - Concursos & Estágios

06:50 - UFMT é a mais procurada do país

06:50 - Listão da Furg será divulgado hoje

06:50 - Falha na correção atingiu 915 redações do Enem

06:41 - l Trote violento

06:40 - Sistema de seleção do Enem divulga lista de aprovados

06:31 - Federal não sabe se vai manter Enem

06:31 - Da escola pública ao primeiro lugar

06:31 - UFPE aprova 6.517 feras

06:30 - Enem registra mais de 793 mil inscritos

06:30 - Poronga forma 269 alunos em CZS

06:30 - Feras denunciam falhas em cotas da UPE

06:30 - Rural, Univasf e IFPE divulgam listão hoje

06:20 - Nada de dúvidas, em bom Português

06:20 - Aguçe os sentidos

06:20 - Linhas congestionadas para matrícula nas redes municipal e estadual
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06:18 - Unifesp vai divulgar dia 10 a lista de aprovados nos cursos com duas fases

06:15 - Curso de medicina da UFSJ foi o mais concorrido do vestibular

06:11 - MEC divulga lista de selecionados no SiSU

06:11 - MEC divulga lista dos selecionados no SiSU

06:11 - A voz de Wilson Martins (3)

06:10 - Sistema de seleção do Enem divulga lista de aprovados

06:10 - UTFPR é destaque em candidatos no Sisu

06:10 - Resultado de inscrição no Enem sai hoje

06:10 - Unicamp convoca 3.444 aprovados no vestibular

06:10 - Enem será usado como certificado

06:10 - Chamou o irmão de folgado e foi morto a facadas

06:00 - Rede estadual de ensino começa a matricular alunos

06:00 - MEC divulga lista de aprovados no Sistema de Seleção Unificada (Sisu)

06:00 - Audiência pública debaterá a campanha “Fique Sabendo”

06:00 - Giro Nacional

05:52 - Uneal inicia graduação para professores indígenas

05:52 - Mais de 30 mil alunos voltam às aulas

05:51 - Atualizado em 05/02/2010 Sistema tem 793,9 mil estudantes inscritos no fi...

05:51 - Todas as emoções na hora de conferir o listão da UFPE

05:51 - Sai a lista de aprovados para as 47,9 mil vagas no ensino superior

05:51 - Seleção do Enem registra mais de 793 mil inscritos

05:51 - Enen: Inep sugere nota mínima para alunos sem acesso ao ensino regular

05:50 - Inep sugere nota mínima para certificação no Enem de alunos sem acesso ao ...

05:50 - Candidatos já podem consultar resultado da primeira etapa do Sisu

05:50 - Rua de bairro da zona sul precisa ser recapeada

05:50 - 794 mil se inscrevem para federais

05:50 - Sistema de seleção do Enem divulga lista de aprovados

05:50 - Inep sugere nota mínima para certificação no Enem de alunos sem acesso ao ...

05:50 - SAMBAS DE ENREDO CARNAVAL 2010

05:50 - Saiba por que seu bebê não ganha peso

05:41 - Com 15 escolas em obras, Ribeirão retoma as aulas

05:41 - MEC libera lista de aprovados no SiSU. Veja aqui

05:40 - MEC divulga lista de aprovados no SiSU

05:30 - Novo Fies reduz taxa de juros e amplia tempo para pagamento de curso superior

05:30 - Candidatos chegam a 793,9 mil

05:25 - O Ministério da Educação registrou, ao fim de seis dias, 793,9 mil inscri�...

05:22 - ME desmente preços inflacionados

05:21 - Prefeitura divulga selecionados para Cursinhos Populares

05:21 - Transporte ferroviário vira tema de curso em escola

Page 11 of 17:. Comunidade Exkola - Educação, Vestibular, Colégios, Faculdades, ENEM, Cultura, Interc...

5/2/2010http://www.exkola.com.br/scripts/noticia.php?id=28347418



05:21 - Sisu divulga lista de aprovados para as 47,9 mil vagas; clique e confira aqui

05:21 - MEC divulga lista de aprovados para vagas no ensino superior

05:21 - MEC divulga lista de aprovados no SiSU. Veja aqui

05:21 - Inep indica nota mínima do Enem para obter certificado do ensino médio

05:21 - Lavouras de destruição. Entrevista especial com Althen Teixeira Filho

05:21 - Oportunidades de empregos e estágio

05:20 - Cultura divulga projetos selecionados para Núcleo de Formação da Casa da C...

05:20 - Inep sugere nota mínima para certificação no Enem

05:11 - Primeira etapa do Sisu registrou 793 mil inscritos, diz ministério

05:11 - Binho lança Floresta Digital

05:11 - Enem: MEC divulga lista de selecionados pelas universidades

05:11 - Castro implanta ensino integral em duas escolas

05:11 - Cursinho do Enem abre inscrições neste sábado

05:11 - O Rio das melodias

05:10 - MEC divulga lista de selecionados no SiSU; matrícula começa dia 8

05:10 - Uesb divulga lista de aprovados do seu vestibular 2010

05:10 - João Alberto

05:10 - ‘Floresta Digital’ : Binho lança maior programa de inclusão digital da r...

05:10 - Acre terá cursos de educação profissional para melhorar formação de trab...

05:10 - Listão da UFRPE sai nesta sexta

04:50 - D’ Incao faz olimpíada de atualidades

04:50 - Vestibular da Anhanguera ainda recebe inscrições

04:50 - Inep sugere nota mínima para certificação no Enem

04:50 - Fiscalização a bares terá início segunda-feira

04:50 - Inep sugere nota mínima para certificação no Enem

04:41 - Mostra da artista plástica Cláudia Coutinho

04:41 - Verão Pesia

04:31 - Inep indica nota mínima 400 no Enem para obter diploma

04:31 - Beautiful

04:31 - Inep sugere nota mínima para certificação no Enem de alunos sem acesso ao ...

04:30 - Thiago Nassif

04:30 - Sobrinho de Leandrinho quer brilhar nas quadras

04:30 - Dia a dia

04:21 - Inep sugere nota mínima para certificação no Enem

04:21 - MEC divulga lista de aprovados no SiSU

04:21 - Sisu registra cerca de 793 mil inscritos

04:20 - Sobrinho de Leandrinho quer brilhar nas quadras do NBB

04:20 - Ney Lopes

04:20 - Concorrência aumenta com Sisu
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04:20 - Livro inédito de Bolaño chega às livrarias

04:20 - MEC divulga lista de aprovados para vagas no ensino superior

04:20 - Hoje sai o resultado do Enem

04:12 - Seleção do Enem recebe 793,9 mil inscrições

04:12 - 'Não é função do Ministério da Educação fazer vestibular'

04:12 - 'Os percalços não invalidam a proposta do novo exame'

04:12 - Unicamp divulga os aprovados no vestibular

04:10 - Defensoria quer problema sanado

04:10 - O triunfo da solidariedade

04:10 - Imaginação supera limites

04:10 - Livro do tempo

04:10 - Nazismo inspira obra de Bolaño

04:10 - A frase que não foi pronunciada

03:11 - Disney estreia no Brasil com produção de longa enlatado

03:11 - Índice geral

03:11 - Cotidiano

03:11 - Estudo da USP desmonta hipótese Colombo da sífilis

03:11 - Pobrezas

03:11 - Megavestibular do Enem divulga resultado hoje

03:11 - Direito e Literatura: fato e ficção

03:10 - MEC antecipa lista com nome de aprovados no Sisu

03:10 - Os sentimentos da infância

02:28 - Projeto Rondon: Unicentro atua no interior de Goiás

02:28 - Relação de aprovados do Vestibular de Verão será divulgada amanhã (5)

02:12 - Canção do amor demais

02:12 - COM O SAMBA NOS PÉS

02:12 - SONHO DE TER UMA BIBLIOTECA EM CASA

02:12 - LUTA PARA FORMAR NOVOS JUDOCAS

02:12 - MEC divulga lista de aprovados no SiSU

02:12 - José Antonio Chanan

02:11 - INFORME DO ENSINO

02:11 - Inscrições chegam a 793 mil

02:11 - O preconceito presente, por Sylvia Romano *

02:11 - MEC divulga hoje listão do Enem

02:10 - MEC divulga lista de aprovados no SiSU

01:14 - Peruíbe recebe ETEC do Centro Paula Souza

01:11 - Lista de aprovados no SiSU já está disponível

01:10 - MEC divulga lista de aprovados no Sisu. Confira aqui

00:49 - Especialização em Enfermagem
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IR AO TOPO 
VOLTAR 

 

NETSHOES 
Tênis Puma Fluxion 
De R$ 389,90 por R$ 229,90 ou em até 11x de R$20,90 

SUBMARINO 

 
Esporte & Lazer 
em até 12x sem juros. 

NETSHOES 
Camiseta Nike Seleção Brasil 58 M/L 
R$ 189,90 ou em até 9x de R$21,10 
SUBMARINO 

 
Eletrônicos 
Mais tecnologia com o melhor parcelamento 
NETSHOES 
Tênis Reebok Fly DMX 5 

00:10 - Ministério da Educação divulga lista de selecionados no SiSU

00:00 - Listão dos aprovados será divulgado na sexta

00:00 - Rei morto, república posta

00:00 - Resumo do Correspondente Ipiranga 20h - Rádio Gaúcha

00:00 - Resumo do Jornal Nacional - Rede Globo

00:00 - Mais de 793 mil receberão o resultado do Enem na sexta-feira

Faculdade CCAA
Conheça nossos 
cursos de 
graduação, pós e 
extensão. Tel. 
2156-5000  
www.conhecereaprovar.com.br

Estudar na Suíca: 
Estude
na universidade 
internacional St 
Gallen.Uma 
oportunidade de 
elite  
www.unisg.ch

Curso de 
Português
Compre Já 
Excelente Curso em 
DVD Pague ao 
Receber. Compra 
online !  
www.brasilconcursos.com/DVDs
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De R$ 299,90 por R$ 99,90 ou em até 5x de R$19,98 
SUBMARINO 

 
Cine & Foto 
Câmeras, filmadoras, acessórios. 
NETSHOES 
Tênis OLK Londres 
R$ 199,90 ou em até 10x de R$19,99 
SUBMARINO 

 
Telefonia 
12x sem juros e frete grátis p/ celulares. 
NETSHOES 
Chuteira Puma V5.08 Calcetto TT 
R$ 219,00 ou em até 11x de R$19,91 
SUBMARINO 

 
Cine & Foto 
Câmeras, filmadoras, acessórios. 
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