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    As inscrições para a V Semana

de Humanidades, que ocorrerá de

22 a 25 de abril, prosseguem até o

próximo dia 11. Com o tema

“Integração de Saberes: Ensino,

Pesquisa e Extensão”, o evento terá

apresentação de trabalhos, pales-

tras, conferências, mesas-redondas,

seminários, cursos e oficinas. Con-

tato: 3366.7603.

Guia da biblioteca digital

Concurso preencherá 132 vagas nos

campi de Fortaleza, Sobral e Cariri

 Semana de Humanidades

Exposição no Mauc

Especialização em TI

Seleção de professor
    Inscrições estão abertas, até 9 de

abril para o preenchimento de três

vagas de professor substituto - duas

para as Casas de Cultura (Língua

Inglesa e Língua Francesa) e uma

para o Departamento de Letras

Vernáculas (Língua Portuguesa).

Mais informações: 3366.7407.

   A UFC está com inscrições

abertas, até 27 de abril, para o

concurso que oferece 132 vagas

na área técnico-administrativa,

distribuídas entre os campi de

Fortaleza, Sobral e Cariri. As ins-

crições são feitas exclusivamente

no endereço eletrônico da

Coordenadoria de Concursos

(www.ccv.ufc.br), onde podem

ser obtidas mais informações.

        Vagas em Fortaleza: mé-

dico (patologista), jornalistas (As-

sessoria de Comunicação e Te-

levisão), técnicos de laboratório

(Química, Eletrotécnica), assis-

tente em Administração, analis-

ta de Tecnologia da Informação,

assistente social, bibliotecário

(documentalista), biólogo, econo-

mista, engenheiro (eletricista),

estatístico, farmacêutico (Análi-

ses Clínicas), museólogo,

pedagogo (Educação Infantil),

psicólogo (Clínica), secretário

executivo e técnico desportivo.

    “Bonecas: o que isso pode dizer?”

é o tema da exposição em cartaz no

Museu de Arte da UFC até o próxi-

mo dia 11. A realização é do Grupo

de Pesquisa Ludicidade, Discurso e

Identidades nas Práticas Educativas

(Ludice), da Faculdade de Educa-

ção, que busca desenvolver pesqui-

sas sobre a cultura lúdica em suas

diferentes manifestações.

    O Curso de Especialização em

Tecnologias da Informação está

com inscrições abertas até 18 de

abril, no Departamento de Compu-

tação. Com o objetivo de capacitar

e atualizar profissionais de Informá-

tica, o curso dará ênfase ao desen-

volvimento de software para a web.

Mais informações: 3366.9843.

   A Biblioteca Universitária

disponibiliza, desde fevereiro, o

Guia para Submissão de Tese e

Dissertação, que pode ser

acessado no endereço www.

biblioteca.ufc.br/guiabdtd.pdf.

Por meio dele, é possível saber

dos procedimentos para o

cadastramento de teses e disser-

tações no sistema eletrônico da

Biblioteca Digital da UFC.  Ou-

tras informações: 3366.9506.

Mais acessibilidade
    O Projeto Acessibilidade, ação

extensionista da UFC, está com

inscrições abertas para o uso de

computadores por pessoas com

deficiência visual. Oportunidade

para estudar, fazer pesquisas e

outras atividades ligadas à edu-

cação e profissionalização. Inscri-

ções na Faculdade de Educação

(Departo de Fundamentos da Edu-

cação) até o preenchimento das

vagas. Informações: 3366.7505.

   Vagas em Sobral: técnicos de

laboratório (Anatomia, Fisiologia

e Farmacologia, Software e Re-

des de Computadores, Image-

nologia, Higiene Dental, Prótese

Dental), assistente em Adminis-

tração, técnico de Tecnologia da

Informação, analista de Tecno-

logia da Informação, bibliotecário

(documentalista), engenheiro

(civil) e secretário executivo.

   Vagas no Cariri: técnico em

Agropecuária, técnicos de labo-

ratório (Química, Topografia e

Desenho, Materiais de Cons-

trução Civil, Mecânica de Solos -

Geotecnia, Histologia/Patologia e

Anatomia, Imunologia e Micro-

biologia, Bioquímica-Genética),

assistente em Administração,

técnico de Tecnologia da Informa-

ção, analista de Tecnologia da

Informação, bibliotecário (docu-

mentalista), engenheiro (civil),

engenheiro (Civil-Cálculo Estrutu-

ral) e secretário executivo.


