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Acontecerá na FEAAC, em 3 de 
julho 2009, o VII Seminário Regio-
nal de Auditoria e Controladoria e 
o II Seminário Regional de Perícia. 
Propostas de trabalho serão recebi-
das até o dia 27 de março. Mais in-
formações podem ser obtidas no site 
www.acep.org.br/forum.auditoria. 

De 6 a 8 de janeiro, estarão 
abertas inscrições para seleção 
de professor substituto da Co-
ordenadoria Geral das Casas de  
Cultura Estrangeira da UFC. Os 
setores de estudo são: Língua 
Inglesa, Língua Alemã e Língua 
Francesa. No setor de Língua 
Inglesa são dispobilizadas uma 
vaga no regime de 40 horas se-

Casas de Cultura: seleção para professor

Festa de Reis na Reitoria da UFC 
Nesta terça-feira, 6 de janei-

ro, a partir das 18h, o Dia de Reis 
será comemorado na Reitoria da 
Universidade Federal do Ceará 
(Av. da Universidade, 2358 – 
Benfica) com apresentação do 
Reisado Brincantes Cordão do 
Caroá, projeto de extensão da 
UFC. O grupo apresentará autos 
tradicionais, recolherá prendas e 
cantará peças para saudar o ano 
novo que se inicia. 

 

Seminários na FEAAC

 Coral do Sintufce
O coral “Vozes do Sintufce”, 

do Sindicato dos Trabalhadores da 
UFC, está com inscrições abertas de 
5 a 30 de janeiro. Os ensaios ocor-
rem às segundas e quartas-feiras, na 
sede do Sindicato. Mais informa-
ções pelo telefone 3052.3656.

 História e Geografia
O VIII Encontro Cearense de 

Historiadores da Educação e o I 
Encontro Cearense de Geografia 
da Educação, que acontecem de 25 
a 28 de maio de 2009, estão com 
inscrições abertas para trabalhos 
até o dia 10 de fevereiro. A temática 
geral é “Escolas e Culturas - Políti-
cas, Tempos e Territórios de ações 
educacionais”. Mais informações no 
site www.faced.ufc.br/eche2009.

manais e uma outra no regime de 
20 horas semanais. Já os setores 
Língua Alemã e Francesa terão, 
cada qual, uma vaga, com regime 
de 40 horas semanais.

Mais informações são encon-
tradas no site da Superintendência 
de Recursos Humanos da UFC 
(www.srh.ufc.br/editais.htm) -  
Edital nº 434/2008. 

  Doutorado em Ecologia
O Programa de Pós-Graduação 

em Ecologia e Recursos Naturais 
da UFC abre nova seleção, de 7 a 
14 de janeiro, para a turma de 2009. 
Os interessados podem inscrever-se 
na Secretaria da Pós-Graduação 
em Ecologia e Recursos Naturais 
(Bloco 902 do Centro de Ciências 
– Campus do Pici), de 9h às 12h e 
de 14h às 17h. 

Após a apresentação, que en-
cerra o ciclo natalino do Reisado, 
os brincantes seguirão em cortejo 
pelas ruas do Benfica, o que faz 
há cinco anos, marcando o ciclo 
natalino do bairro. Desde 2003, o 
Cordão atua no âmbito da educa-
ção, com atividades voltadas para 
as práticas e saberes da cultura 
tradicional cearense. Mais infor-
mações pelos telefones 8808.2611 
e 8836.0958. 

Seleção: professores assistente e auxiliar
 Estão abertas, de 5 a 14 de 

janeiro, as inscrições para sele-
ção de professor assistente do 
Instituto de Cultura e Arte (ICA) 
e  do Instituto UFC Virtual –  em 
Fortaleza – e de professor auxi-
liar do curso de Medicina nos 
campi de Sobral e Cariri. Para o 
ICA, a vaga ofertada é no setor 
de estudo História da Moda. Os 
candidatos devem comprovar 
título de Mestre, no mínimo. Já 
para o Instituto UFC Virtual, os 
setores de estudo são: Comuni-
cação e Linguagens Midiáticas 
em Educação a Distância (uma 

vaga); Gestão de Projetos e Sis-
temas para Educação a Distância 
(duas vagas); e Sistemas Tec-
nológicos Aplicados à Educação a 
Distância (uma vaga). As exigên-
cias de titulação variam de acordo 
com o setor de estudo.

Os interessados em disputar 
uma das quatro vagas ofertadas no 
Interior podem concorrer com o 
diploma de Graduação em Medi-
cina. O regime de trabalho é de 20 
hora semanais. Mais informações 
no site da Superintendência de Re-
cursos Humanos da UFC (www.
srh.ufc.br/editais.htm)


