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A UFC passa a contar com 
53 novos servidores técnico-
administrativos, que irão atuar 
nos campi de Fortaleza, Cariri, 
Sobral e Quixadá. A  solenidade 
de posse, na última semana, 
foi conduzida pelo Reitor em 
exercício, Prof. Jesualdo Farias, 
que esta semana deverá empossar 
outros 71 servidores. 

Em seu discurso, o Prof. 
Jesualdo deu boas-vindas 
aos novos servidores, falou 
da  impor tânc ia  de les  no 

O Hospital Universitário Walter 
Cantídio está com inscrições abertas, 
até 5 de outubro, para o concurso de 
Residência Médica 2009. Ao todo, 
são ofertadas 88 vagas, distribuídas 
em 35 especialidades médicas. 
Dezesseis vagas destinam-se à 
Santa Casa de Misericórdia de 
Sobral. A seleção constará de três 
etapas.  As inscrições devem ser 
feitas exclusivamente através do 
site www.resmed.ufc.br. Outras 
informações podem ser obtidas 
pelo e-mail: resmed@huwc.ufc.br 
ou pelo fone 3366. 8189. 

 Adicional por plantão

  Concurso

A S u p e r i n t e n d ê n c i a  d e 
Recursos  Humanos informa 
que foi instituído o Adicional 
por Plantão Hospitalar para os 
servidores técnico-administrativos 
do Hospital Universitário Walter 
Cantídio e Maternidade-Escola  
Assis Chateaubriand. A SRH está 
aguardando apenas a publicação 
de regulamento, por parte do Poder 
Executivo, definindo critérios para 
a concessão do benefício. 

Programa UFC TV
Domingo - 12h30min
Reprise: 2a feira - 18h
TV Ceará - Canal 5

Vestibular 2009: inscrições até 12 de outubro
As inscrições para o 

Vestibular 2009 da  UFC estão 
abertas até 12 de outubro, 
exclusivamente pelo site da 
Coordenadoria de Concursos 
- CCV  (www.ccv.ufc.br), onde 
também pode ser acessado o 
Edital no 09/2008. No total 
serão ofertadas 4.484 vagas, 
distribuídas em 60 cursos 
de graduação dos campi de 
Fortaleza, Cariri, Quixadá e 
Sobral. 

A taxa de inscrição é de 
R$ 110,00 para o curso de 
Arquitetura e Urbanismo, que 

Empossados 53 novos servidores da UFC  
cumprimento da missão da UFC de 
atender às demandas da sociedade 
e anunciou a abertura de novos 
concursos no biênio 2009-2010. 
Como parte do Programa de Apoio 
ao Plano de Rees-truturação e  
Expansão das Universidades 
Federais (Reuni) vão ser abertas 
210 vagas para docentes e 150 
para técnico-administrativos.

O s  n o v o s  c o n t r a t a d o s 
participarão de um seminário 
de ambientação, em data a ser 
divulgada em breve. 

A Pró-Reitoria de Graduação 
divulgou o Edital de Mudança de 
Turno e Modalidade - licenciatura 
e bacharelado - (No 05/2008) 
e o de Mudança de Curso (No 

06/2008). Os dois já podem ser 
acessados no endereço www.
prograd.ufc.br. O período para 
solicitação das mudanças será dias 
29 e 30 deste mês.

No caso de mudança de turno e 

de modalidade, o interessado deve 
preencher o formulário que está 
no site e apresentá-lo junto com o 
histórico escolar à Pró-Reitoria de 
Graduação, no Campus do Pici, de 
8h às 12h e de 14h às 17h.

Para mudança de curso, o aluno 
deve consultar no site os locais da 
inscrição em Fortaleza e no Interior. 
Outras informações pelo fone 
3366.9410.

Mudança de curso, turno e modalidade

realiza o Teste de Habilidade 
Específica, e R$ 100,00 para os 
demais.

O período para solicitar 
isenção do pagamento da taxa 
terminou no último dia 12 e a 
relação dos candidatos isentos 
será divulgado no próximo dia 
26, também pela internet. A 
primeira etapa do Vestibular 
acontece  no dia 23 de novembro, 
com prova de Conhecimentos 
Gerais, e a segunda nos dias 14 e 
15 de dezembro, com as provas 
de Conhecimentos Específicos 
e Redação.   Reunião da Andifes

O Reitor em exercício, Prof. 
Jesualdo Farias, viaja amanhã (23) 
para Brasília, onde participa de 
reunião da Associação Nacional dos 
Dirigentes das Instituições Federais 
de Ensino Superior (Andifes), nos 
dias 24 e 25. 


