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 Concurso para 103 vagas

 Residências em saúde

Site exclusivo esclarece tudo sobre o SiSU

O público em geral pode 
visitar o Museu do Parto da 
Maternidade Escola Assis 
Chateaubriand (MEAC), da 
UFC, às sextas-feiras, das 14h 
às 16h. 

O espaço, criado em ho-
mengem ao Dr. Galba Araújo 
(1917–1985), primeiro Dire-
tor da MEAC e defensor do 
parto natural e da medicina 
social, guarda peças de alto 

 Estudos no exterior
A Pró-Reitoria de Gradua-

ção da Universidade Federal 
do Ceará criou o site www.
prograd.ufc.br/sisu com as 
informações para ingresso 
na Instituição por meio do 
Sistema de Seleção Unificada 
(SiSU), instituído pelo MEC. 

O candidato saberá tudo 
sobre inscrição, chamadas, 
datas do processo de seleção, 
bem como estatísticas da UFC 
relativas ao SiSU do ano pas-
sado, que darão uma ideia 
sobre as chamadas notas de 
corte para cada curso.

A UFC lançou três editais 
de concurso público para 103 
cargos técnico-administrativos 
dos campi de Fortaleza, Cariri 
e Sobral. As inscrições serão 
feitas pela Internet, no site da 
Coordenadoria de Concursos 
(www.ccv.ufc.br), de 23 de ja-
neiro a 12 de fevereiro de 2012.  
s taxas de inscrição variam de 
R$ 30,00 a R$ 100,00, depen-
dendo do cargo. Os editais estão 
publicados no site da CCV.

O Coordenador de Planeja-
mento, Informação e Comuni-
cação da Prograd, Prof. Miguel 
Franklin, esclarece que, na pre-
sente seleção, a Universidade 
ofertará as vagas apenas para 
ingresso no primeiro semestre 
de 2012: 4.197, de um total 
projetado de 6.200. As vagas 
para o segundo semestre serão 
disponibilizadas no SiSU do 
meio do ano. Os números repre-
sentam aumento de vagas, uma 
vez que, no ano passado, foram 
ofertadas 5.724. Contato: (85) 
3366.9036.

Inscrições para cursinhos pré-universitários
O Curso Pré-Vestibular XII 

de Maio, projeto de extensão 
do Centro Acadêmico da Fa-
culdade de Medicina da UFC, 
recebe inscrição para seleção 
de novos alunos até 3 de 
fevereiro. Mais informações 
pelos fones (85) 3082.5202 
e 8633.7473 ou no site www.
curso12demaio.ufc.br.

Como parte do Programa 
Ciência Sem Fronteiras, lançado 
pelo Governo Federal, estão 
abertas chamadas públicas para 
seleção de estudantes interessa-
dos em participar de Graduação 
Sanduíche na Alemanha, nos Es-
tados Unidos, na França, na Itália 
e no Reino Unido. A inscrição 
deverá ser realizada até o dia 15 
de janeiro de 2012. Saiba mais 
em www.prograd.ufc.br.

O Complexo Hospitalar da 
UFC inscreve, até 22 de ja-
neiro, para as turmas de 2012 
da Residência Integrada Mul-
tiprofissional em Atenção Hos-
pitalar à Saúde e da Residência 
em Cirurgia e Traumatologia 
BucoMaxilo-Facial. Os edi-
tais podem ser acessados no 
endereço: www.resmed.ufc.
br ou no site do Hospital Uni-
versitário (www.huwc.ufc.br). 
Informações: (85) 3366.8606.

Visite o Museu do Parto da Maternidade-Escola

O Projeto Novo Vestibu-
lar (PNV), iniciativa do Cen-
tro Acadêmico do Curso de 
História da UFC, inscreve 
novas turmas preparatórias para 
o Exame Nacional do Ensino 
Médio (ENEM) 2012 a partir 
de 9 de janeiro. Saiba mais pelo 
fone 3366.7747 ou pelo site do 
www.pnv.ufc.br.

valor histórico e antropológico, 
que dão ideia de como eram 
feitos os partos, em diferentes 
épocas, nas várias regiões do 
Ceará. 

O Museu é um espaço de 
estudo e pesquisa para alunos 
e pesquisadores da UFC e de 
outras instituições. Grupos que 
desejem marcar visitas guia-
das podem agendar pelo fone 
3366.8569.


