
Edital Proext 2015 
      A Secretaria de Educação Su-
perior (Sesu), do MEC, lançou a 
edição 2015 do edital do Programa 
Nacional de Extensão Universitá-
ria (Proext), que definiu R$ 100 
mil para projetos com duração de 
um ano e até R$ 300 mil para pro-
gramas com dois anos de duração. 
Os docentes interessados devem 
acessar o site www.prex.ufc.br.
            Pró-Reitoria de Extensão
            (85) 3366 7452

UFC na Embrapa Nacional
O Prof. Raimundo Wilane de 

Figueiredo, do Departamento de 
Tecnologia de Alimentos e atu-
al Coordenador de Pesquisa da 
UFC, será empossado hoje (17), 
em Brasília, como membro do 
Comitê Assessor Técnico-Cien-
tífico da Embrapa Nacional.  O 
Comitê emite pareceres funda-
mentados às propostas que são 
submetidas ao Sistema Embrapa 
de Gestão (SEG).

     Tecnologia de Alimentos
     (85) 3366 9751

Workshop no Pici
Começa hoje (17) e vai até 

sexta-feira (21) o VII Workshop 
de Análise Geométrica Analítica, 
que reunirá pesquisadores de vá-
rios países no auditório do Centro 
de Ciências da UFC, no Campus 
do Pici.  O evento será realizado 
pela UFC e Instituto Nacional de 
Ciência e Tecnologia de Matemá-
tica (INCTMat), com apoio da 
Funcap. Saiba mais no site do De-
partamento de Matemática.

     www.mat.ufc.br
     (85) 3366 9885

Definido instituto que realizará concurso para hospitais da UFC
O Instituto Assessoria em Organização de Concursos Públicos (Instituto AOCP) 

foi escolhido para realizar concurso público visando à contratação de 1.920 profissio-
nais para a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), que trabalharão no 
Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC) e na Maternidade-Escola Assis Cha-
teaubriand (MEAC), ambos da UFC. A escolha da banca já foi publicada no Diário 
Oficial da União. O Instituto AOCP trabalha com concursos públicos há mais de 10 
anos. No edital do concurso, que sairá ainda neste mês, constará o detalhamento do 
quantitativo de vagas, o perfil dos cargos que serão disponibilizados e a data de realiza-
ção das provas. A expectativa é de que sejam ofertadas 1.293 vagas para a MEAC e 627 
para o HUWC. Os números fazem parte do Projeto Básico para a Chamada Pública nº 
12/2013, da Ebserh. A UFC espera que o concurso seja realizado ainda neste semestre.

    Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh)
     (61) 3255 8926 / e-mail: ascom@ebserh.gov.br

Primeira chamada da Lista de Espera será de hoje a quarta-feira
      A Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) da UFC divulgou, na quinta-feira (13), 
a lista nominal de candidatos convocados na primeira chamada da lista de espera do 
Sistema de Seleção Unificada (SiSU) na Instituição e na Universidade Federal do Ca-
riri (Ufca). A primeira convocação acontecerá de hoje (17) a quarta-feira (19), das 
8h30min às 11h30min e das 14h às 17h, de acordo com o curso. 
      O Edital nº 04/2014, que regulamenta todo o processo, já havia sido divulgado no 
último dia 11. A lista de convocados, de ampla concorrência e cotas, quantitativo de 
vagas e cronograma de atendimento por sede, além do Edital nº 04/2014 estão no  site 
da Prograd (www.prograd.ufc.br/sisu). 
          Pró-Reitoria de Graduação
             (85) 3366 9036
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Cine Freud em 2014
O Cine Freud, projeto de extensão 

do Laboratório de Psicanálise da UFC, 
retoma suas atividades em 2014 com a 
exibição de três filmes neste mês, nos 
dias 19 e 26 de fevereiro, na Casa Ama-
rela Eusélio Oliveira, e no dia 22 de 
fevereiro, quando inicia parceria com 
o Cinema do Dragão-Fundação Joa-
quim Nabuco para exibição, uma vez 
por mês, de longas-metragens filmes e 
debates do projeto. Serão exibidos os 
filmes V de Vingança (dia 19), Quero 
ser John Malkovich (dia 22) e A época 
da inocência (dia 26).
             Informações e inscrições:

     http://is.gd/uk7Pao

Seleção para professor  
Estarão abertas, de quarta (19) até 

sexta-feira (21), inscrições para seleção 
de professor substituto para os campi 
da UFC em Fortaleza. São oferecidas 
cinco vagas, distribuídas entre o Insti-
tuto de Cultura e Arte (ICA), o Centro 
de Humanidades (CH), a Faculdade 
de Economia, Administração, Atuária e 
Contabilidade (FEAAC) e a Faculdade 
de Medicina (Famed). Mais informa-
ções podem ser obtidas nos editais nº 
30/2014, nº 31/2014 e nº 32/2014, dis-
poníveis no site da Pró-Reitoria de Ges-
tão de Pessoas (www.progep.ufc.br).

      Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
     (85) 3366 7868 / 3366 7407


