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Funcap lança edital de apoio a projetos de mestrado e
doutorado interinstitucionais

A Fundação Cearense de Apoio ao
Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(Funcap) lançou, na última segunda-feira
(14), o edital nº 01/2013 – Apoio a Projetos de Mestrado e Doutorado Interinstitucionais. O edital tem como objetivo apoiar
a execução de projetos de Mestrado Interinstitucional (Minter) e Doutorado Interinstitucional (Dinter), previamente aprovados, mas não financiados, pela Capes.
Os projetos devem beneficiar instituições de ensino superior sediadas no
Ceará, viabilizando a formação de mestres
e doutores fora dos grandes centros de
ensino e pesquisa do estado, principalmente no interior.
Dessa forma, a Funcap e a Capes
objetivam promover a capacitação de docentes para os diferentes níveis de ensino,
subsidiar a nucleação e o fortalecimento
de novos cursos de pós-graduação Strictu
sensu no Ceará.
Poderão apresentar propostas docentes que atuem como “Coordenador Operacional” de projeto de Minter ou Dinter
aprovado pela Capes para uma “Instituição Receptora” sediada no Ceará.
As propostas devem ser apresentadas sob a forma de projeto e encaminhadas à Funcap via internet, por intermédio
do Formulário de Solicitação de Auxílio a
Projeto de Pesquisa (APQ) na Plataforma

Montenegro, disponível na página eletrônica da Funcap (www.funcap.ce.gov.br)
Cronograma
- 14 de janeiro de 2013: Lançamento do
Edital na página eletrônica da Funcap
- 21 de janeiro de 2013: Disponibilização
do formulário eletrônico (Plataforma Montenegro)
- 28 de fevereiro de 2013: Limite para submissão das propostas
- A partir de 15 de abril de 2013: Divulgação dos resultados na página da Funcap
- A contratação das propostas aprovadas
vai ocorrer imediatamente após a aprovação.
Confira o edital: http://montenegro.
funcap.ce.gov.br/sugba/edital/148.pdf
Confira o Adendo ao edital: http://
montenegro.funcap.ce.gov.br/sugba/
edital/149.pdf

Mestrado em Nutrição e Saúde da Uece está com inscrições abertas
As inscrições para o Mestrado Acadêmico em Nutrição e Saúde (CMANS), do Centro de Ciências da Saúde, da Universidade
Estadual do Ceará (Uece), estão abertas
até o dia 31 de janeiro. São 12 vagas e a
área é Nutrição e Saúde.
O mestrado atende profissionais de
nível superior na área da Saúde, Ciências
Biomédicas e afins. Além de formar mestres
em Nutrição e Saúde, o curso objetiva capacitar pesquisadores, qualificar profissionais para a docência em pós-graduação
nessa área, promover o desenvolvimento
de pesquisas de interesse científico, tecnológico e industrial sobre aspectos relevantes e nutrição e alimentos, com ênfase
nos seus aspectos bioquímicos, metabólicos, fisiológicos e de saúde coletiva.
Qualificar recursos humanos para o

planejamento, acompanhamento e avaliação de políticas e programas de segurança
alimentar e nutricional; promover inovação
tecnológica nas questões ligadas à área
de nutrição e alimentação, com ênfase
nos alimentos funcionais; e promover o
intercâmbio no âmbito nacional e internacional nas áreas de alimentação, nutrição
e saúde, também estão entre os objetivos
do curso.
Mais informações no site do CMANS:
http://www.uece.br/mestradonutricao/
Confira o Edital, que contém a Ficha
de Inscrição e a Declaração de Disponibilidade e Compromisso com o Programa, no
endereço: http://www.uece.br/uece/dmdocuments/Edital_Nutri.pdf
Fonte: Assessoria de Comunicação da
Uece
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Inscrições abertas para concurso de professor substituto da Urca
As inscrições para a seleção de professor substituto da Universidade Regional do
Cariri (Urca) vão até o dia 29 de janeiro. Ao
todo, são ofertadas 39 vagas, a serem distribuídas entre diversos departamentos.
O Curso de Artes Visuais terá o maior
número das vagas. Serão nove destinadas aos futuros professores. Já o curso
de Teatro ficará com sete. Os outros cursos contemplados foram Matemática (2),
Educação (1), Enfermagem (8), Ciências
Biológicas (2), Ciências Sociais (4), Letras
(3), Construção Civil (2) e Física (1).
Os requerimentos de inscrição serão
recebidos pela Comissão de Seleção do
Processo Seletivo para Contratação de
Professor Substituto da Urca, localizada
no Campus do Pimenta, à Rua Cel. Antônio
Luiz, nº1161, no Crato (CE), no horário das
9h às 12h e das 14h às 18h, de segunda
a sexta-feira, no prazo estabelecido no edital.
Também é possível fazer os requerimentos por meio do endereço eletrônico: www.urca.br. A taxa de inscrição é
R$100,00, a ser paga em qualquer agência da Caixa Econômica Federal, mediante

depósito em favor da Universidade Regional do Cariri-URCA, Agência nº0919-9, Operação nº006, Conta Corrente nº369-2, devendo o comprovante original do depósito
ser afixado na ficha de inscrição.
Confira o edital, disponível nas páginas 11, 12, 13 e 14 do Diário Oficial do
Estado, do dia 2 de janeiro de 2013, série
3, ano V, número 001, caderno 1 de 2, no
endereço: http://imagens.seplag.ce.gov.
br/pdf/20130102/do20130102p01.pdf
Fonte:
Assessoria
de
Comunicação
da
Urca.
Telefone:
(88)
3102.1218/8812.5525.
Telefone
da
Comissão de Seleção: (88) 3102.1244

IFCE recebe inscrições para o Mestrado em Gestão Ambiental
O Programa de Pós-graduação em
Tecnologia e Gestão Ambiental (PPTGA)
do Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia (IFCE) está com inscrições abertas, até o dia 23 de janeiro, para o processo seletivo do Mestrado Acadêmico em
Tecnologia e Gestão Ambiental.
Ao todo, são ofertadas oito vagas,
distribuídas nas áreas “Instrumentos de
gestão ambiental”, com três vagas, e “Mo
nitoramento e controle da qualidade ambiental”, com cinco vagas. Os selecionados
iniciarão as aulas no semestre 2013.1, no
campus de Fortaleza do IFCE.
As inscrições são gratuitas e pode
participar da seleção qualquer candidato

que possuir diploma de nível superior. Os
interessados devem comparecer à secretaria do PPTGA, localizada no campus de
Fortaleza, das 9h às 11h30 e das 14h30
às 17h. A seleção dos candidatos será realizada por meio de prova escrita, análise
do currículo, histórico de graduação, cartas de recomendações e entrevista com
candidatos. Mais informações pelo telefone: (85) 3307-3717.
Confira o edital completo no endereço:
http://www.ifce.edu.br/images/stories/
menu_superior/Ensino/posgraduacao/
PGTGA_Edital_01_Publico_Externo.pdf
Fonte: Assessoria de Comunicação do
IFCE

Novas seleções abertas para professor substituto da UFC em Fortaleza e Sobral
A Universidade Federal do Ceará (UFC)
está com inscrições abertas para processos
seletivos de professor substituto destinados aos campi de Fortaleza e ao de Sobral.
O Edital nº 08/2013 prevê a contratação
de um docente para o Departamento de
Economia Aplicada da Faculdade de Economia, Atuária, Contabilidade e Secretariado Executivo, setor de estudo “Métodos
Quantitativos”.
Trata-se de uma única vaga, com regime de trabalho de 20 horas semanais e
exigência do título de doutor. As inscrições
podem ser feitas nos dias 18, 21 e 22 de
janeiro, mediante pagamento de taxa de
R$ 65,00.
Os interessados devem dirigir-se à
secretaria do referido departamento, localizada na Avenida da Universidade, número
2431, bairro Benfica, das 8h às 11h e das
14h às 17h.
Já o Edital nº 09/2013 seleciona professor substituto para o Curso de Engenharia Elétrica do Campus da UFC em Sobral. O setor de estudo é “Formação Básica
para Engenharia”, enquanto o regime de

trabalho é de 40 horas semanais. Exige-se
título de mestre, e os candidatos podem
inscrever-se na secretaria do Curso (Rua
Estanislau Frota, s/n, no Centro, em Sobral, também das 8h às 11h e das 14h às
17h. As inscrições também podem ser feitas nos dias 18, 21 e 22 de janeiro, mediante pagamento de taxa de R$ 78,00.
Reabertura
Encontram-se reabertas as inscrições
para seleções de professor substituto na
Faculdade de Medicina, em Fortaleza. A
vaga, referente ao Edital nº 491/2012, é
para o Departamento de Morfologia, no
setor “Histologia e Embriologia Humana”.
Exige-se diploma de graduação e dedicação de 40 horas semanais ao cargo. As inscrições acontecem nos dias 17, 18 e 21
de janeiro.
Os editais completos e outras informações podem ser acessados no site da
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFC
(www.progep.ufc.br).
Fonte: Núcleo de Seleção e Adaptação
Funcional da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFC. Telefone: (85) 3366.7407
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