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 Concursos

 Palestras na CJA

Inscrições para a II Feira das Profissões

Proaudi inscreve para três eventos de agosto
O Projeto de Extensão em 

Auditoria (Proaudi), da Facul-
dade de Economia, Adminis-
tração, Atuária, Contabilidade 
e Secretariado (FEAAC), 
inscreve participantes para o 
X Fórum Estadual de Audito-
ria, VIII Seminário Regional 
de Auditoria e Controladoria 
e III Seminário Regional de 
Perícia.

Os três eventos acontecerão 
simultaneamente nos dias 5 e 6 

Escolas das redes pública e 
particular de ensino interessadas 
em levar seus alunos para a II 
Feira das Profissões da UFC, que 
acontecerá entre os dias 4 e 6 de 
agosto, devem agendar visitas 
junto à Pró-Reitoria de Gradu-
ação, através de formulário no 
site www.prograd.ufc.br.

Já os alunos dos cursos de 
graduação da UFC que desejam 
atuar como voluntários no even-
to têm até amanhã (20) para soli-

As palestras do Curso de Ex-
tensão “Um projeto de desenvol-
vimento para o Nordeste - Limites 
e possibilidades”, que ocorreriam, 
em julho, na Casa de José de 
Alencar, têm novas datas. Elas 
serão ministradas nos dias 7, 14 e 
28 de agosto. Os participantes re-
ceberão certificado. Os temas das 
palestras podem ser conferidos no 
site www.cja.ufc.br ou através do 
telefone 3229.1898.

O Laboratório Interdisci-
plinar de Estudos em Gestão 
Social (LIEGS), vinculado ao 
Curso de Administração do 
Campus da UFC no Cariri, 
está com inscrições abertas, 
até 31 de julho, para o curso 
de Especialização em Gestão 
Social do Desenvolvimento. 
É o primeiro curso de pós-
graduação daquela unidade 
acadêmica, e será realizado em 

Administração/Cariri oferece Especialização
parceria com o Banco do Nor-
deste (BNB) e o Centro Inter-
disciplinar de Desenvolvimento 
e Gestão Social da UFBA.

São ofertadas 44 vagas, sen-
do 10% destinadas a servidores 
da UFC. Com carga horária de 
432 horas/aula, o curso terá 20 
meses de duração. Todas as in-
formações, incluindo o edital de 
seleção, podem ser obtidas no 
Portal da UFC (www.ufc.br).

A Universidade Federal do 
Ceará abriu inscrições para se-
leção de professores substitu-
tos em diversos departamentos 
e unidades acadêmicas.

No Cariri, as inscrições 
ocorrem até 23 de julho para 
uma única vaga no Curso de 
Medicina, correspondente ao 
setor de estudo “Assistência 
Básica à Saúde I e II”, com 
regime de 20 horas semanais.

Em Fortaleza, as inscrições 
irão ocorrer de 21 a 23 de 
julho. São 11 vagas no total, 
distribuídas entre o Centro de 
Humanidades, Faculdade de 
Direito, Centro de Ciências, 
FFOE e FEAAC. 

A taxa de inscrição é de R$ 
39,00 para as vagas de 20 ho-
ras semanais e R$ 54,00 para 
as com regime de trabalho de 
40 horas semanais. Os editais 
n° 224, 225, 226 e 227/2010, 
com informações sobre todos 
os processos seletivos, encon-
tram-se no site www.srh.ufc.
br/editais.htm.

citar inscrição, também por meio 
do site da Prograd. Os seleciona-
dos terão direto a dois créditos de 
Atividades Complementares caso 
cumpram três turnos de atividades 
da Feira. 

O evento se destina aos alu-
nos de Ensino Médio, que terão  
oportunidade de conhecer deta-
lhes dos cursos de graduação da 
UFC, em estandes montados em 
frente à Biblioteca Universitária, 
no Campus do Pici. 

de agosto, no auditório da Câmara 
dos Dirigentes Lojistas de Forta-
leza (CDL). As inscrições seguem 
até a data do Fórum.

Abrem a programação o Coral 
da UFC e palestra de Alexandre 
Cialdini, Secretário de Finan-
ças da Prefeitura Municipal de 
Fortaleza, no dia 5, a partir das 
18h30min. Inscrições são feitas 
no site www.acep.org.br. Mais 
informações através dos telefones 
3366.7817 e 3253.4161.


