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 Posse no CNPq

 Doutorado
A UFC e a Universidade Esta-

dual do Ceará inscrevem, até 6 de 
janeiro de 2010, para o Doutorado 
em  Saúde Coletiva. São ofertadas 
oito vagas. Os interessados devem 
ir à secretaria do Programa de 
Pós-Graduação em Saúde Pública 
(Rua Prof. Costa Mendes, 1608 - 
5° andar - Rodolfo Teófilo). Mais 
informações: www.saudepública.
ufc.br e www.cmasp.uece.br.  

A Universidade de Inte-
gração Internacional da Luso-
fonia Afro-Brasileira (Unilab), 
a ser sediada no município de 
Redenção, fará seleção para o 
preenchimento de 15 vagas de 
servidores técnico-administra-
tivos. A medida foi autorizada 
pelo Ministério da Educação, 
através da portaria n° 1087. 

 Seleção de bolsistas

Unilab abre seleção para 15 servidores

O Prof. César Barreira, do De-
partamento de Ciências Sociais da 
UFC, tomou posse no Conselho 
Deliberativo do Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq), na qualidade 
de representante da comunidade 
científica. A posse foi na última 
quarta-feira. 

A Pró-Reitoria de Extensão da 
UFC recebe, de 4 de janeiro a 19 de 
fevereiro de 2010, inscrições para 
seleção de bolsistas de Extensão, 
Cultura e Arte. Podem inscrever-se 
alunos de graduação da UFC cur-
sando até o penúltimo semestre. De-
mais critérios e outras informações 
estão no site: www.prex.ufc.br.

 Especializações
Estão abertas inscrições para 

os cursos de Especialização em 
Diabetes e Cardiologia promovidos 
pela Associação Técnico-Científica 
Engenheiro Paulo de Frontin, li-
gada ao Centro de Tecnologia da 
UFC. Para o primeiro, o prazo vai 
até 29 de janeiro. Para o segundo, 
até 31 de dezembro. As inscrições 
devem ser feitas exclusivamente 
pela internet: www.astef.ufc.br.

Banco de Leite quer reforçar estoque
Nesse período de feriados 

prolongados, o Banco de Leite 
da Maternidade Escola Assis 
Chateaubriand necessita refor-
çar as reservas de leite humano 
para manter o nível de seguran-
ça. O ideal é estoque suficiente 
para um mês e o que está arma-
zenado atende às necessidades  
por apenas uma semana. 

Para suprir a demanda, que 
vai ajudar a salvar vidas de 
crianças internadas na Unidade 
Neonatal da MEAC, o Banco 
recebe doações de mulheres que 
estejam amamentando, tenham 
leite em excesso e não estejam 
tomando medicamentos.

Quem atender a esses crité-
rios pode ir ao Banco de Leite 
(Rua Pápi Júnior, s/n, esquina 
com a Rua Prof. Costa Mendes, 
no Rodolfo Teófilo) para fazer 
a doação, ou coletar em casa e 
ligar para 3366.8598. O Banco 
manda apanhar a doação, graças 
a uma parceria firmada com o 
Corpo de Bombeiros. O leite 
deve ser coletado num recipiente  
esterilizado de vidro (os de maio-
nese ou café solúvel são ideiais) 
e guardado no congelador até a 
hora da entrega.

Nesta semana, o Banco fun-
cionará até quarta-feira. Contato 
pelo fone mencionado.

Será priorizado o aproveita-
mento de candidatos classificados 
em concursos públicos realizados 
pela UFC e outras instituições 
federais de ensino superior.

As vagas são para assistente de 
administração (6), engenheiro (2), 
arquiteto/urbanista (2), pedagogo 
(2), contador (1), administrador (1) e 
psicólogo (1). Contato: 3366.7335.

Cordão do Caroá 
Os Brincantes do Cordão 

do Caroá, programa de exten-
são da UFC, encerra em 6 de 
janeiro (Dia de Reis) o ciclo 
natalino. O grupo apresentará 
reisado nos jardins da Reitoria 
a partir das 18h. Toda a comu-
nidade - interna e externa - é 
convidada. O grupo pesquisa 
as tradições populares, com 
um toque contemporâneo. 

Concurso 
A UFC inscreve de 4 de ja-

neiro a 2 de fevereiro de 2010 
candidatos a professor assistente 
do Instituto de Educação Física e 
Esportes, recém-criado. A vaga é 
para o setor de estudo Fisiologia 
do Exercício e Treinamento Es-
portivo, com regime de trabalho 
de 40 horas semanais e dedica-
ção exclusiva. Acesse o edital: 
www.srh.ufc./editais.htm.


