
Prêmio de comunicação
      A matéria “Feridas no semi-
árido”, da revista Universidade 
Pública, escrita pela jornalista da 
UFC Cristiane Pimentel, com 
imagens do fotógrafo Jr. Panela, 
recebeu o primeiro lugar no Prê-
mio Abreu Matos de Jornalismo 
Científico, promovido pelo Sin-
dicato dos Docentes das Univer-
sidades Federais do Estado do 
Ceará (ADUFC-Sindicato).                
            CCSMI/UFC
           (85) 3366.7331  

Concurso para professor
Estão abertas, até 30 de de-

zembro, as inscrições do con-
curso para professor na carreira 
de Magistério de Ensino Bási-
co, Técnico e Tecnológico. São 
duas vagas para professores na 
área de Educação Infantil (Cre-
che e Pré-Escola) em Fortaleza. 
Os detalhes estão no Edital  nº 
436/2013, que pode ser acessa-
do no endereço eletrônico bit.
ly/X64dzq.

     Progep/UFC
     (85) 3366.7407

Pré-vestibular e ENEM
Até 7 de fevereiro de 2014, 

o Curso Pré-Vestibular XII de 
Maio, ligado ao Centro Acadêmi-
co da Faculdade de Medicina da 
UFC, recebe inscrições para sele-
ção de novos alunos. São ofereci-
das 330 vagas para o curso anual. 
Pode inscrever-se quem estudou 
pelo menos dois anos do ensino 
médio em escola pública. Mais 
informações estão no site www.
curso12demaio.ufc.br.

     Hassã Lemos
     (85) 9960 2785

HUWC ganha novo serviço de radiologia e imagem
Será hoje (2), às 10h, a inauguração oficial do novo Serviço de Radiologia e Diag-

nóstico por Imagem do Hospital Universitário Walter Cantídio, da Universidade Fe-
deral do Ceará.  O setor passou por ampla reforma e recebeu novos equipamentos 
para exames de ressonância magnética, tomografia e ultrassom, que já estão em fun-
cionamento. Os novos equipamentos foram adquiridos a um custo de R$ 7 milhões, 
oriundos dos ministérios da Educação e  da Saúde, através da Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares (Ebserh), com a qual a UFC assinou contrato no último dia 26 
para gerir e administrar os hospitais universitários. O Superintendente dos Hospitais 
Universitários da UFC, Florentino Cardoso, destaca que os equipamentos vão permi-
tir um melhor atendimento aos pacientes, todos do Sistema Único de Saúde (SUS).  

    Florentino Cardoso,  Superintendente dos Hospitais Universitários da UFC
            (85) 3366.8601         

Edital oferta vagas para admissão de graduados e transferência
A UFC, por meio do Edital no 32/2013, disponibilizará 577 vagas em seus três 

campi (Fortaleza, Quixadá e Sobral) para o processo de transferência de alunos de 
outras instituições de ensino superior (IES) e admissão de graduados para o semestre 
letivo 2014.1. O mesmo Edital rege o processo seletivo que oferta 87 vagas  para a 
Universidade Federal do Cariri (Ufca), tutelada pela UFC. A partir desta seleção, será 
usado  como critério único o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), em sua 
edição mais recente. As inscrições tanto para a UFC quanto para Ufca, deverão ser 
feitas no período de 18 a 20 próximo, exclusivamente pela Internet em endereço a ser 
disponibilizado no site da Pró-Reitoria de Graduação da UFC.

     Pró-Reitoria de Graduação
            (85) 3366.9036     

Nº 827 - 02.12.2013

UFC NOTÍCIA
Coordenadoria de Comunicação Social 
e Marketing Institucional

Coordenadoria de Comunicação Social e Marketing Institucional da UFC - Av. da Universidade, 2853

Campus do Benfica - Fortaleza-CE - CEP: 60020-181 - Fone: (85) 3366.7331 - Fax: (85) 3366.7330

E-mail: ufcinforma@ufc.br - Twitter: @UFCinforma

www.ufc.br

Novos servidores
Nesta segunda-feira (2) será realiza-

do o Seminário de Ambientação para os 
novos 336 servidores docentes e técni-
co-administrativos da UFC, promovido 
pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, 
por meio da Divisão de Formação Pro-
fissional. O encontro acontecerá das 8h 
às 17h, no auditório do Centro de Tec-
nologia (Campus do Pici, blocos 711 e 
712).  O seminário será transmitido por 
videoconferência para os servidores do 
Campus de Sobral.  Quem não recebeu 
comunicado formal, pode comparecer  e 
se inscrever a partir das 8h.

     Progep/UFC 
     (85) 3366 7406

Doação de medula 
Uma equipe do Centro de Hematolo-

gia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) 
estará hoje (2), das 8h às 12h, no Bosque 
Moreira Campos, na área 1 do Centro de 
Humanidades da UFC, no Campus do 
Benfica, para realizar cadastro de doa-
dores de medula óssea. Os interessados 
em se cadastrar devem ter entre 18 e 55 
anos, estar bem de saúde, não ter tido 
câncer, não ter comportamento de risco 
para doenças sexualmente transmissíveis 
(DST) e apresentar documento de iden-
tidade e comprovante de endereço. Mais 
informações em is.gd/xgtpIp   

    Jamyle Monteiro
     (85) 3366 7602

               


