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 Colações de grau

 Professor em Sobral

Casas de Cultura matriculam novos alunos

 Reunião: Concursados

Vai até o próximo dia 10 
o prazo de inscrições para o 
Exame Nacional de Revali-
dação de Diplomas Médicos, 
do Ministério da Educação. 
Médicos brasileiros ou es-
trangeiros residentes no Bra-
sil, com diploma de graduação 
em instituições estrangei-
ras reconhecidas no país de 
origem, podem acessar o 
endereço http://revalida.inep.
gov.br/revalida/inscricao.   

O Presidente da Empresa 
de Tecnologia da Informação 
do Ceará (Etice), Fernando 
Carvalho, profere a palestra 
“Cinturão Digital do Ceará”, 
quarta-feira (6), às 15h, no 
Núcleo de Tecnologia e Edu-
cação a Distância em Saúde da 
Faculdade de Medicina (Rua 
Prof. Costa Mendes, 1608 - 
Bloco Didático). A palestra 
será transmitida pelo site http://
telessaude.medicina.ufc.br.

Revalidação

As matrículas dos clas-
sificados na seleção para in-
gresso nas Casas de Cultura 
da UFC serão no próximo 
dia 7, das 8h às 12h e das 
14h às 17h, na Casa de Cul-
tura para a qual o candidato 
se inscreveu.  

Acontece hoje (4), às 9h, na 
Sala C do Hospital Universi-
tário Walter Cantídio, a reunião 
da Superintendência de Recur-
sos Humanos da UFC com os 
nomeados no concurso para o 
Complexo Hospitalar (Edital 
no  51/2003). É obrigatória a 
presença dos selecionados que 
foram convocados. Mais infor-
mações na SRH, pelo telefone 
(85) 3366.7397.

A chamada para a matrícu-
la dos classificáveis, listados 
na ordem decrescente da 
nota final, será feita no dia 
8 de julho,  em cada uma das 
Casas. Mais  informações no 
site www.ccv.ufc.br ou pelo 
telefone (85) 3366.9522.

Estão abertas, até 29 de julho, 
inscrições para concurso de 
professor assistente no Campus 
de Sobral. As vagas são para 
os setores de estudo “Odonto-
pediatria/Ortodontia” e “Saúde 
Coletiva/Evidência Científica”, 
com regime de 40 horas/dedica-
ção exclusiva. Acesse o edital n° 
159/2011 no site :www.srh.ufc.
br/editais.htm.

O calendario de Colações 
de Grau de 2011.1 da UFC 
prossegue nesta segunda-feira 
(4) com os formandos do Cen-
tro de Humanidades, Facul-
dades de Direito, Educação e 
de Economia, Administração, 
Atuária, Contabilidade e Sec-
retariado. No Interior, dia 6 de 
julho, será a colação dos Cur-
sos do Campus de Sobral; 8 
de julho – Cursos do Campus 
do Cariri; e 15 de julho, a pri-
meira colação do Campus de 
Quixadá.

Cinturão digital

O jornalista Agostinho 
Gósson é o novo Ouvidor 
da Universidade Federal do 
Ceará. Ele substitui a Profa. 
Ivonete Maia, que passa a 
dedicar tempo integral à Asso-
ciação Cearense  de Imprensa, 
entidade da qual é Presidente.  
Agostinho tomou posse na 
última sexta-feira, no Gabi-
nete do Reitor. O jornalista 
continuará apresentando o 
Rádio Debate, da Universi-
tária FM 107,9, de onde já foi 
Diretor. 

No discurso de posse, 
Agostinho Gósson falou da 

coincidência de também ter 
sucedido Ivonete Maia na di-
reção da Rádio Universitária e 
de ter assumido a vaga deixada 
pela aposentadoria da colega no 
Curso de Comunicação. 

Disse ainda que foi Ivonete 
quem o levou a militar no Sin-
dicato dos Jornalistas do Ceará, 
entidade da qual os dois foram 
presidentes. 

Na despedida de Ivonete, 
o Reitor Jesualdo Farias agra-
deceu sua contribuição e en-
tregou a ela uma placa de 
reconhecimento ao trabalho 
desenvolvido como Ouvidora. 

Agostinho Gósson assume a Ouvidoria


