
Saúde do Trabalhador
O V Encontro Nacional do 

Andes-Sindicato Nacional sobre 
Saúde do Trabalhador será aber-
to no próximo dia 27, às 18h, no 
auditório da Reitoria da UFC.  O 
encontro prossegue até o dia 29, 
debatendo temas como “Políticas 
institucionais e produtivistas  e 
saúde docente” , “Combate à preca-
rização das condições de trabalho”, 
“Privatização do   espaço público e 
a Empresa Brasileira de  Serviços 
Hospitalares” e “Perdas de direitos 
na aposentadoria”.

     ANDES-SN
     www.andes.org.br

 Workshop de Linguística
Começa na quarta-feira (25) 

e segue até o dia  27, no auditório 
José Albaro, do Centro de Hu-
manidades da UFC, o Workshop 
Política Linguística no Espaço da 
Lusofonia: identidade, variação e 
ensino.  O evento faz parte das co-
memorações do 20º aniversário do 
Programa de Pós-Graduação em 
Linguística da UFC .

      Prof ª Áurea Zavam
     (85) 3366 7626 

Curso de Inglês
O Grupo de Estudos em Mo-

dalidade Deôntica (GEMD),  da 
UFC, está com inscrições abertas 
até o dia 27 para o Curso Inglês 
para Fins Específicos (compreen-
são textual e gramatical). Podem 
participar estudantes do 1º e 2º ano 
do ensino médio de escolas públi-
cas. Interessados podem inscrever-
-se no site do GEMD (www.gem-
deontico.blogspot.com.br). 

      Prof ª Fabiola Lopes
     (85) 3366 7612 

Inscrições  do concurso para servidor da UFC iniciam-se hoje   
A  Coordenadoria de Concursos da Universidade Federal do Ceará inscreve de hoje 

(23) a 6 de outubro, no site www.ccv.ufc.br, candidatos ao concurso público de servidor 
técnico-administrativo, em funções dos níveis fundamental, médio e superior. O Edital nº 
333/2013 oferta vagas de administrador; arquivista; biólogo; economista;  historiador; 
museólogo; nutricionista e técnico em contabilidade (2 vagas). O Edital nº 334/2013 tem 
vagas para engenheiro de teleinformática; jornalista–assessoria de imprensa; jornalista– 
televisão; médico–Patologia ; médico veterinário; técnicos de laboratório nas habilitações 
em teleinformática, microscopia eletrônica, microscopia óptica, química e fertilidade de 
solos, biotério, movimento humano, eletromecânica, ótica, telefonia, física e química (13 
vagas no total); tradutor e intérprete em língua inglesa; tradutor e intérprete de linguagem 
de sinais (6 vagas); contramestre/sistemas gráficos (6 vagas) e fotógrafo.  Os editais, como 
todos os detalhes, estão no site mencionado.

      Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
      (85) 3366 7407

 Jornada Cearense de Neurociências começa hoje no Pici
Pesquisas de alto nível sobre doenças neurodegenerativas e vasculares (males de Parkinson 

e Alzheimer, isquemia cerebral), epilepsias e transtornos de humor (esquizofrenia e transtorno 
bipolar) estão na pauta da  I Jornada Cearense de Neurociência. O evento acontecede hoje (23) 
até quarta-feira (25), no Auditório Ícaro Moreira, no Centro de Ciências da UFC (Campus do 
Pici, bloco 902). O encontro, promovido pelos programas de Pós-Graduação em Farmacolo-
gia e em Ciências Médicas da UFC, tem como tema “A ponte entre o laboratório e a clínica”. O 
objetivo é integrar pesquisadores e estudantes do Ceará e de outros estados do Brasil que atuam 
no campo das neurociências, promovendo o intercâmbio de conhecimentos.

      Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas da UFC
     (85) 85 3366 8208
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Semana do Servidor 
Ficam abertas, até 4 de outubro, as ins-

crições para a V Volta ao Campus, corrida 
que integra a programação da Semana do 
Servidor Público Federal, na UFC. Os inte-
ressados podem inscrever-se pelo site www.
chiptiming.com.br. A corrida acontecerá no 
dia 20 de outubro de 2013, com largada às 
7h30min, no Instituto de Educação Física 
e Esportes (Iefes), no Campus do Pici, em 
Fortaleza. Na inscrição on-line, serão ge-
rados termo de compromisso e boleto de 
pagamento da taxa de inscrição, no valor de 
R$ 24,00. Saiba mais: www.ufc.br.

     Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
      (85) 3366 7412

Gastronomia
O programa de extensão Gastronomia 

Social no Jardim da Gente, que atende a  
comunidade do bairro Bom Jardim, em 
Fortaleza, está com inscrições abertas para 
os cursos: Ceará Mais Doce, Gastronomia 
de Rua, e Doces e Sobremesas de Festas. As 
aulas são ministradas por estudantes de Gas-
tronomia da UFC e acontecem no Labora-
tório de Experimentação do Departamento 
de Economia Doméstica (bloco 860), no 
Campus do Pici.  Inscrições no Centro Cul-
tural Bom Jardim (Rua Três Corações, 400, 
Bom Jardim).

      Profa. Eveline de Alencar
      (85) 8881 2936

 

 


