
Coral no Dragão
Quem ainda não viu tem  uma 

chance.  Será em 4 de maio o último 
dia da temporada do Coral da UFC, 
com o espetáculo  Menino,  no Tea-
tro Dragão do Mar (Rua Dragão do 
Mar, 81, Praia de Iracema). O show, 
às 20h, integra a programação de 
aniversário de 15 anos do Centro 
Dragão do Mar de Arte e Cultura. 
Menino reúne composições de 
Milton Nascimento. 

      CCSMI    
      (85) 3366 7731

Colação especial
Na manhã de hoje (14), em 

solenidade no Salão Nobre da Rei-
toria da UFC, o Reitor em exercício, 
Prof. Ciro Nogueira Filho, conferiu 
grau a 22 estudantes graduados 
dos cursos de Engenharia Elétrica, 
Geologia, Letras/Espanhol (EaD), 
Medicina, Odontologia (Campus 
da UFC em Sobral) e Pedagogia.  O 
Pró-Reitor de Graduação, Custódio 
Almeida, também compareceu.

      Gabinete do Reitor
      (85) 3366 7306

Engenharia Metalúrgica
A empresa júnior do Curso 

de Engenharia Metalúrgica, Metal 
Soluções. inscreve até o próximo 
dia 24, para o curso Programação  
Linguagem em C, e até 8 de maio 
para o de Metalografia do Ceará. 
Os cursos se destinam a alunos da 
UFC. As vagas são limitadas, e é 
necessário pagar uma taxa de R$ 
70,00 por curso. A empresa júnior 
fica no bloco 729, do Campus do 
Pici.

     Dário Freire
     85 9905 0359

UFC começa a inscrever hoje para concurso público de servidor
De hoje (14) até o próximo dia 24, a Universidade Federal do Ceará inscreve para 

o concurso público que oferta 43 vagas para servidores técnico-administrativos de 
nível médio. As inscrições ocorrem exclusivamente pelo site da Coordenadoria de 
Concursos (www.ccv.ufc.br), onde também está o Edital no 77/2014. As vagas são 
para assistente em administração nos campi da UFC em Crateús (4), Quixadá (4), 
Russas (4), Sobral (4) e Fortaleza (27), sendo duas das vagas de Fortaleza reservadas 
para pessoas com deficiência. A remuneração é de R$ 2.412,89 para regime de traba-
lho de 40 horas semanais. As provas ocorrerão em duas fases, no dia 18 de maio, no 
município sede do campus para o qual concorre à vaga. A taxa de inscrição é no valor 
de R$ 60,00. Para quem solicitou a isenção do pagamento da taxa, até o último dia 13, 
o resultado será divulgado amanhã (15). 

     Coordenadoria de Concursos da UFC
     (85) 3366 9522  

Inscrições: Curso de Formação para Comissão de Sindicância
    A Divisão de Formação Profissional, da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progep), 
está com inscrições abertas, até 16 de maio, para o Curso de Formação Básica para Co-
missão de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar (PAD).  Servidores docen-
tes e técnico-administrativos da UFC interessados devem acessar a ficha de inscrição na 
Internet (is.gd/sPixTF), preenchê-la e enviá-la via fax para o número 85 3366 7406.   O 
curso é organizado pela Procuradoria-Geral da UFC, sob a coordenação do Procura-
dor Federal Paulo Henrique Leite Gonçalves. As aulas ocorrerão a partir de 20 de maio 
no Centro de Desenvolvimento do Servidor (bloco I - anexos da Reitoria), às terças e 
quintas-feiras, das 14h30min às 17h30min. São ofertadas 30 vagas.   
             Progep
             (85) 3366 7406
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Reaberta seleção de professor
Começa nesta segunda-feira (14) e 

segue até a próxima quarta-feira (16) 
as inscrições para seleção de profes-
sor substituto relativa a dois editais da 
UFC. O Edital nº 69/2014 oferta três 
vagas  (setores de estudo: “Tecnologia 
da Arquitetura”, “Língua Espanhola” 
e “Clínica Médica/Endocrinologia/
Semiologia”); o Edital Nº 40/2014, 
apresenta uma vaga (setor de estudo: 
Química Geral). Desta vez, a titulação 
exigida dos candidatos é a de gradua-
ção. Os editais estão disponíveis no 
site www.progep.ufc.br.

    Progep
     (85) 3366 7407

Sem barreiras
O documentário Percursos sem 

barreiras, realizado pelo Curso de Jor-
nalismo da UFC, será exibido na próxi-
ma quarta-feira (16), às 18h, no Audi-
tório José Albano (área 1 do Centro de 
Humanidades, Campus do Benfica). O 
curta-metragem, dirigido por Tamara 
Lopes, mostra parte do cotidiano de 
Jully Lima e Eron Souza, jovens que 
iniciam sua jornada no paradesporto 
cearense. Esportes coletivos, indivi-
duais e artes marciais fazem parte da 
rotina dos dois. O evento é aberto ao 
público e gratuito.

    Tamara Lopes
     (85) 8684 4797   


