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 Professor efetivo

 Posse ADUFC
Blog oferece informações sobre o Enade

Mestrado e doutorado
Abertas inscrições para 

Mestrado (74 vagas) e Douto-
rado (58 vagas) em Educação 
Brasileira. O final do prazo 
para inscrições presenciais 
é 11 de maio e, via Correios 
(Sedex), até 9 de maio de 
2011. O edital está disponível 
no site da Faculdade de Edu-
cação da UFC: www.faced.
ufc.br. Mais informações pelo 
fone (85) 3366 7679.

 Coral da UFC
A Prefeitura de Fortaleza 

oferta vagas de estágio de moni-
toria no curso Pré-Vestibular  
Popular de Fortaleza. Podem 
inscrever-se estudantes univer-
sitários (licenciatura ou bacha-
relado) das áreas de língua 
portuguesa, língua estrangeira 
(espanhol ou inglês), matemáti-
ca,  biologia, física e química. A 
bolsa é de R$ 530,00. Contato 
pelo fone (85) 3452.7281.

As inscrições para o Se-
mestre I das Casas de Cultura 
Estrangeira da UFC acontecem 
de 16 de maio a 5 de junho. São 
ofertadas 528 vagas, distribuí-
das entre as Casas de Cultura 
Alemã (198), Britânica (88), 
Francesa (110), Hispânica (44), 
Italiana (22) e Portuguesa (66).

As inscrições serão fei-
tas, exclusivamente, através 
do site da Coordenadoria de 
Concursos da UFC: www.ccv.
ufc.br, onde também pode ser 

A UFC lançou cinco Edi-
tais de concurso público para 
professor efetivo. São 12 vagas 
distribuídas entre o Centro de 
Ciências Agrárias, Faculdade 
de Educação, Campus do Cariri, 
Centro de Ciências, Centro 
de Tecnologia e Faculdade de 
Medicina. Para ler os Editais 
n°111, 112, 117, 118 e 119/2011, 
o interessado deve acessar o site 
da Superintendência de Recur-
sos Humanos: www.srh.ufc.br/
editais.htm .

acessado o edital. As provas de 
seleção serão realizadas no dia 
19 de junho, com previsão de 
divulgação dos resultados no dia 
27 do mesmo mês. Pode partici-
par da seleção quem tiver con-
cluído o Ensino Fundamental.

A taxa de inscrição é de R$ 
50,00 (a ser efetuado no Banco 
do Brasil). Outras informações 
podem ser obtidas pelo telefone 
(85) 3366.9522 e no perfil das 
Casas de Cultura no Twitter: 
@CulturaUFC.

Casas de Cultura anunciam inscrições

Já está disponível na in-
ternet o blog UFC Enade 
(http://ufcenade.blogspot.
com), criado pela Pró-Reitoria 
de Graduação para esclarecer 
sobre o Exame Nacional de 
Desempenho dos Estudantes.

Este ano, o MEC vai aplicar 
a prova no dia 6 de novembro, 
a partir das 12h (horário local). 

Cerca de 600 alunos da UFC 
deverão se submeter à avalia-
ção. São aqueles que tenham 
iniciado seu curso superior em 
2011, os que irão concluir no 
segundo semestre de  2011 e os 
que tiverem concluído mais de 
80% da carga horária mínima 
do currículo do curso da IES 
até o dia 2 de agosto de 2011.

Vagas para bolsistas

Com nova temporada do 
espetáculo “Borandá Brasil”, o 
Coral da UFC se apresenta nos 
dias 21, 22, 28 e 29 de maio, 
no Teatro do Centro Cultural 
Dragão do Mar, às 20h154min.  
No roteiro, “passeio pela música 
popular brasileira”, inspirado na 
obra de Darcy Ribeiro. Saiba 
mais no site www.coral.ufc.br.

A diretoria e conselho de 
representantes  da ADUFC-
Sindicato, recém-eleita para o 
biênio 2011/2013, tomará posse 
no dia 3 de junho, na sede da 
entidade.  Chapa única, enca-
beçada pelo Prof. Marcelino 
Pequeno, foi eleita em votação 
ocorrida nos dias 4 e 5 de maio. 
Mais informações no endereço 
eletrônico www.adufc.org.br.


