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Mestrado em Direito

 Edital ProÁfrica

Premiações

UFC fará concurso público para servidor
A Universidade Federal do 

Ceará realizará concurso pú-
blico para o preenchimento de 
21 vagas de servidores técnico-
administrativos dos níveis médio 
e superior, para atuação em 
Fortaleza. Os Editais já estão 
disponíveis no site da Coorde-
nadoria de Concursos da UFC: 
www.ccv.ufc.br. 

As inscrições ficarão abertas 
das 8h do dia 20 de setembro às 
23h59min do dia 3 de outubro, 
exclusivamente pela internet, 
através do referido site.

As vagas são para os se-
guintes cargos: Nível superior: 
Analista de Tecnologia da Infor-
mação (2);  Arquivista (1),  As-
sistente Social (1),  Bibliotecário/

Documentalista (2), Contador (1), 
Médico/Patologia (2), Médico/
Psiquiatra (1), Nutricionista (1) 
e Secretário Executivo (7 vagas, 
sendo uma para pessoas com de-
ficiência). Nível médio: Técnico 
de Laboratório/Imunologia (1), 
Técnico de Laboratório/Constru-
ção Civil (2).

A taxa de inscrição para os 
cargos de nível médio é de R$ 
50,00 e a remuneração inicial de 
R$ 2.125,94. Para os cargos de 
nível superior, a taxa  custa R$ 
80,00 e a remuneração inicial é de 
R$ 3.293,33.  Outras informações 
podem ser obtidas na Divisão de 
Seleção e Orientação da Superin-
tendência de Recursos Humanos 
da UFC - Fone: 3366.7407.

 Curso grátis
Professores da rede pública e 

pedagogos que fizeram o Magister 
podem inscrever-se, até sexta-feira 
(10), no curso de extensão Epis-
temologias e Tecnologias para o 
Ensino das Ciências Humanas e 
Sociais. A promoção do Núcleo 
Humanas da UFC é grátis. As 
inscrições são recebidas das 9h às 
12h e 14h às 18h, na Secretaria do 
Núcleo Humanas/UFC, no Anexo 
do Instituto UFC/Virtual, (Campus 
do Pici). Fone: 3366. 9032

O Programa de Pós-Gra-
duação em Direito da UFC já 
disponibilizou no site www.
pgdir.ufc.br  o Edital  nº 04/2010 
com as normas sobre o proces-
so seletivo de seu  Mestrado 
Acadêmico, turma 2011/1. No 
site também está a ficha de ins-
crição. Outras informações na 
Coordenação do Mestrado pelo 
telefone:3366.7850.

Pesquisadores brasileiros po-
dem inscrever-se até 15 de setem-
bro para o Programa de Coope-
ração em Ciência, Tecnologia e 
Inovação com Países da África 
(ProÁfrica).  O Edital  foi publi-
cado pelo Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq) no endereço 
eletrônico www.cnpq.br/editais/
ct/2010/016.htm. Outras informa-
ções podem ser obtidas na Coorde-
nadoria de Assuntos Internacionais 
da UFC - Fone: 3366.7333.

O IV Congresso Ibero-Ame-
ricano de Pesquisa Qualitativa 
em Saúde acontece de 8 a 11 
de setembro, no Hotel Gran 
Marquise (Avenida Beira-Mar, 
3980), em Fortaleza. A UFC é 
uma das entidades realizadoras 
do encontro, em parceria com 
instituições de ensino e de desen-
volvimento da pesquisa qualita-
tiva na região ibero-americana.

A presidente do evento é a 
Profª Maria Lúcia Magalhães 
Bosi, da UFC. Figuram entre os 
palestrantes convidados Maria 
Cecília de Souza Minayo (Bra-
sil), Carlos Calderón (Espanha) 
e Francisco Javier Mercado-
Martinez (México). Veja a pro-
gramação no site www.pesqui-
saqualitativa2010.com.br

Grupo de pesquisa em Bio-
logia da Reprodução da UFC 
foi premiado nos congressos 
da American Society of An-
drology e Society for the Study 
of Reproduction (SSR), rea-
lizados nos EUA.

Tadeu Macryne Lima, dou-
torando em Engenharia Agrí-
cola da UFC, e equipe recebe-
ram o Prêmio Gerdau Melhores 
da Terra 2010, na Categoria 
Pesquisa e Desenvolvimento, 
Nível Estudante.

Ângela Lima Calou, con-
cludente do curso de Filosofia 
da UFC - Campus Cariri, foi 
uma  das vencedoras do Prê-
mio Literário da Secretaria da 
Cultura do Estado, com o en-
saio “Eu tenho medo de Gorki 
e outros contos.

Pesquisa em Saúde 


