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 Tradução

 Oficina de violão
Fortaleza no Labomar

Concurso abre vagas para professor efetivo
A UFC está com  inscrições 

abertas para concurso público 
de professor efetivo. 

– Edital N° 92/2011 – até 
16 de maio: uma vaga de pro-
fessor assistente da Faculdade 
de Medicina (Departamento 
de Medicina Clínica) em For-
taleza;

– Edital N° 93/2011 – até 16 
de maio: uma vaga de professor 
assistente para o setor de estudo 
Matemática, no Campus da 

 Cadastro na UP

 O Programa de Educação 
Tutorial (PET) do Curso de 
Música da UFC recebe  inscrições 
para a Oficina de Violão, para 
iniciantes. As aulas começam  
dia 28 de abril, no Laboratório 
do Curso no Campus do Pici, e 
se repetem nos dias 5, 12 e 19 de 
maio, das 14h às 16h, abordando 
leitura, técnica, repertório e 
harmonia aplicada ao violão. 
Mais informações pelo fone: 
(85) 3366.9222.

 Já voltou a funcionar o 
Serviço de Pediatria do Hos-
pital Universitário Walter 
Cantídio (HUWC). O setor 
dispõe de 14 leitos, que serão 
destinados, prioritariamente, 
à internação de pacientes de 
baixa e média complexidade 
encaminhados pelo Hospi-
tal Infantil Albert Sabin. A 
reabertura beneficiará a uni-
dade de saúde estadual, cuja 
demanda teve aumento con-
siderável devido aos muitos 

Os professores  recém-
contratados ou que mudaram de 
endereço podem fazer ou renovar 
o cadastro para recebimento da 
Revista Universidade Pública, 
editada pela Coordenadoria 
de Comunicação Social e 
Marketing da UFC. Basta enviar 
o endereço completo para o 
e-mail cadastroup@ufc.br.

O Grupo de Estudos de Cultura 
Clássica (GRECC), do Departa-
mento de Letras Estrangeiras da 
UFC, está inscrevendo tradutores 
voluntários para trabalhar em uma 
obra  inédita no Brasil. Os partici-
pantes devem ter proficiência em 
grego clássico, alemão, espanhol, 
francês, inglês ou português. Os 
encontros serão realizados a partir 
de junho, às segundas e quartas-
feiras, de 13h às 16h.  Mais infor-
mações pelo e-mail: grecc_ufc@
yahoo.com.br e telefone (85) 
3366.7612.

casos de dengue nesta época.  
O Diretor do Serviço de Pe-

diatria do HUWC, Prof. Almir 
de Castro Neves, garante que, 
até o final do mês de  maio, a as-
sistência será ampliada, através 
da duplicação do número de 
leitos disponíveis. A partir daí, 
o Serviço também normalizará 
suas atividades de treinamento, 
passando a receber alunos 
de Medicina para Internato e 
médicos para Residência em 
Pediatria.

Hospital Universitário reabre Setor de Pediatria

Neste mês em que Fortaleza 
completa 285 anos, a Biblio-
teca Rui Simões de Menezes, 
do Labomar/UFC, realiza ex-
posição de publicações  que 
resultaram de estudos feitos na 
Capital.  A mostra permanecerá 
em cartaz até 29 de abril. As 
obras estão disponíveis para 
empréstimo nos formatos im-
presso e digital.

UFC no Cariri;  
– Edital N° 94/2011 – até 

13 de junho: quatro vagas de 
professor titular, sendo duas no 
Centro de Ciências (Departa-
mento de Bioquímica e Biologia 
Molecular) e duas na Faculdade 
de Medicina (Departamentos de 
Patologia e Medicina Legal e 
Saúde Materno-Infantil). 

Os  editais podem ser aces-
sados no site www.srh.ufc.br/
editais.htm.

Honra ao Mérito
O Prof. José Mário Mendes 

Mamede recebeu sábado (16), 
no Rio de Janeiro, a Medalha de 
Honra ao Mérito Odontológico 
do Conselho Federal de Odon-
tologia. Ele foi coordenador do 
Curso de Odontologia da UFC, 
onde lecionou por 40 anos, até 
se aposentar. A Medalha é um re-
conhecimento a sua contribuição 
dele à Odontologia cearense.


