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Inscrições abertas para concurso para professores 
assistentes e adjuntos da Uece

Secitece participa de ação Governo Itinerante em Crateús e Camocim
 A Secretaria da Ciência, Tecnologia e 
Educação Superior (Secitece) participará 
do próximo Governo Itinerante, iniciativa 
que visa aproximar cada vez mais o Go-
verno do Estado do cidadão, com a apre-
sentação das políticas públicas, projetos 
desenvolvidos e diversos serviços, levan-
do benefícios à população dos municípios 
visitados.
 Na sexta-feira, dia 29 de maio, o secre-
tário executivo da Secitece, Gilvan Paiva, 
participa do evento em Crateús, apre-
sentando os projetos e ouvindo as deman-
das da população para a Região dos Inha-
muns. A região conta com duas unidades 
da Universidade Estadual do Ceará (Uece) 
e dois Centros Vocacionais Tecnológicos 
- CVTs nos municípios de Crateús e Tauá 
– cidade contemplada com dois projetos 
importantes para o desenvolvimento da 
Ciência e Tecnologia: o Tecnova-CE e o 
Corredores Digitais.
 Já no sábado, dia 30 de maio, Gilvan 
Paiva estará acompanhado do secretário 
adjunto da Secitece, Francisco Carvalho, 
durante visita a Camocim. O Litoral Oeste 
conta com uma unidade da Uece em Itapi-
poca e CVTs nos municípios de Acaraú, 
Amontada, Granja e Pentecoste. A educa-
ção superior também ganhou reforço da 
região com a instalação este ano do Ins-
tituto Federal do Ceará (IFCE), em Itapi-
poca, cujo prédio foi doado pelo Governo 
do Estado, através da Secitece.

Serviço:
Governo Itinerante

Crateús
Quando: 29 de maio, a partir das 9h
Onde: Ginásio Poliesportivo Deromi Melo – 
Rua Barão do Rio Branco, s/n, Centro

Camocim
Quando: 30 de maio, a partir das 9h
Onde: Ginásio do Centro de Educação de 
Jovens e Adultos (CEJA) João da Silva Ra-
mos – Rua Santos Dumont, s/n, Centro
 Fonte: Assessoria de Comunicação da 
Secitece

 A Comissão Coordenadora de Con-
curso Docente da FUNECE (CCCD) infor-
ma que as inscrições para o II Concurso 
Público de Provas e Títulos para provi-
mento dos cargos de professores assis-
tentes e adjuntos da carreira de docência 
superior da FUNECE estão abertas até o 
próximo dia 18 de junho.
 Para se inscrever, o candidato deve a-
cessar o endereço eletrônico do Concur-
so, preencher o requerimento eletrônico, 
gerar o documento para o pagamento da 
taxa de inscrição no valor de R$150,00, 
imprimir e pagá-lo na rede bancária ou 
nos estabelecimentos por ela credencia-
dos até a data de vencimento. Não ha-
verá inscrições presenciais.
 O cronograma de eventos do concur-
so já está disponível para consulta desde 
o dia 18 de maio. A CCCD orienta que os 
candidatos acompanhem periodicamente 

o site do Concurso, 
atentando para 
a publicação de 
eventuais Comuni-
cados que tratem 
de alterações, 
atualizações ou 
acréscimos de in-
formações con-
forme previsto 
no edital do cer-
tame.
 Acesse os e-
ditais para professor assistente (http://
bit.ly/1Ay8Bj2) e para professor adjunto 
(http://bit.ly/1HRmWJM).
 Acesse o site do concurso: http://
www.uece.br/cev.
 Mais informações pelo e-mail cccd@
uece.br ou pelo telefone 3101-9712.
 Com informações da Uece
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UFC abre concurso para professor efetivo no Campus de Russas
 Estarão abertas, de 1º a 30 de junho, 
as inscrições para oito vagas de profes-
sor efetivo no Campus da  Universidade   
Federal do Ceará (UFC) em Russas. As 
vagas destinam-se às áreas de Computa-
ção, Matemática e Física.
 São quatro vagas para a área de 
Computação: todas com regime de 40 
horas semanais, dedicação exclusiva e 
exigência de mestrado. Duas delas são 
destinadas ao setor de estudo “Algorit-
mos e Otimização Combinatória”, uma 
para “Arquitetura e Sistemas Operaciona-
is” e outra para “Computação Gráfica”. A 
remuneração é de R$ 5.945,98.
 Na área de Matemática, há duas va-
gas: uma para o setor de estudo “Álgebra 
Linear e Cálculo” e outra para “Cálculo 
e Processos Estocásticos”. Ambas con-
tratam para regime de 40 horas semanais 
e dedicação exclusiva, com exigência de 
título de doutor. Na Física, são duas va-
gas para “Física Geral”, ambas também 
em regime de 40 horas semanais de tra-
balho, com dedicação exclusiva, e exigên-
cia de doutorado. A remuneração inicial 
para estas vagas é de R$ 8.639,50.
 Os interessados devem se inscrever 
no Centro de Ensaios não-Destrutivos 
(CENDE), no Departamento de Engenha-

ria Metalúrgica e de Materiais da UFC 
(bloco 729 do Campus do Pici Prof. Pris-
co Bezerra, em Fortaleza), de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 11h e das 14h às 
17h. O candidato deverá comprovar, até 
a data da posse, ser portador do diploma 
de graduação e do título exigido para a 
vaga desejada.
 Na inscrição, é necessário apresen-
tar um requerimento ao diretor do Cen-
tro de Tecnologia, informando o setor 
de estudo para o qual pretende concor-
rer; cópia autenticada de documento de 
identificação, com fotografia; cópia do 
histórico escolar do curso de graduação; 
cópia do histórico da pós-graduação e-
xigida, que comprove haver relação com 
a área do concurso para o setor de estu-
do pleiteado, bem como comprovante de 
pagamento da taxa de inscrição.
 Mais informações devem ser obti-
das no Edital nº 104/2015 (http://bit.
ly/1PNIefV), que rege o concurso, dis-
ponível no site da Pró-Reitoria de Gestão 
de Pessoas (www.progep.ufc.br).
 Contato da Divisão de Planejamento 
e Movimentação de Pessoal da Progep: 
(85) 3366-7407. Fonte: Coordenadoria 
de Comunicação Social e Marketing Ins-
titucional da UFC

Inscrições abertas para XI Escola de Verão de Química da Uece
 Estão abertas as inscrições para a 
XI Escola de Verão de Química (EVEQ) da 
Universidade Estadual do Ceará (Uece). 
A EVEQ será realizada no período de 27 
a 31 de julho, no Campus do Itaperi, com 
o tema “Ciência, Tecnologia, Sociedade e 
Inovação”.
 Na programação, cursos como “Práti-
cas alternativas para o ensino de Quími-
ca”, “Química Ambiental” e “Polímeros”, 
além de palestras, teatro, sorteios e um 
bingo. Confira o Folder do XI EVEQ: bit.
ly/1ABYTfn

 Para mais informações e inscrições, 
visite o site do evento: http://www.uece.
br/eventos/eveq2015/
 Com informações da Assessoria de 
Comunicação da Uece

Professor português ministra curso sobre microalgas na UFC
 O professor e pesquisador Bruno 
Daniel Fernandes, da Universidade do 
Minho (Portugal), ministrará nos dias 1º e 
2 de junho, no Auditório Atlântico Sul, do 
Departamento de Engenharia de Pesca 
da UFC, o curso O Cultivo de Microalgas 
como um Desafio para a Engenharia de 
Bioprocessos e Biotecnologia.
 Alunos e professores das áreas de 
Ciências Biológicas e Engenharia de Pes-
ca da UFC e de outras instituições podem 
fazer a inscrição até esta sexta-feira (29), 
enviando nome completo, RG e telefone 
de contato para o e-mail biotecvirtual@
gmail.com. As vagas são limitadas.
 A vinda do Prof. Bruno Fernandes faz 
parte das ações do projeto de cooperação 
internacional intitulado Biomateriais Ob-
tidos de Resíduos da Indústria Pesqueira: 
Caracterização Química e Avaliação dos 
Efeitos em Filés de Pescado, existente 
entre o Departamento de Engenharia de 

Pesca do Centro de Ciências Agrárias da 
UFC e o Centro de Engenharia Biológica 
da Universidade do Minho. Conta com fi-
nanciamento da Funcap, por meio do E-
dital 05/2013 - Programa de Cooperação 
Internacional.
 O curso é organizado pelos profes-
sores Bartolomeu de Souza, do Depar-
tamento de Engenharia de Pesca, e An-
dré Luís Coelho, do Departamento de 
Bioquímica e Biologia Molecular. Para os 
organizadores, o projeto de cooperação 
com a Universidade do Minho reflete a 
importância da visibilidade e da inserção 
internacional dos programas de pós-gra-
duação  do  Departamento  de  Engenha-
ria de Pesca, um deles na própria área 
de Engenharia de Pesca e o outro na de 
Biotecnologia de Recursos Naturais.
 Mais informações pelo telefone (85) 
3366-9730.
 Com informações da UFC
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Informe: Adendo ao Edital 04/2015

 A Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (Capes) di-
vulgou no dia 21 de maio os resultados 
da apreciação de propostas de cursos no-
vos (APCN) acadêmicos e profissionais. A 
Universidade de Fortaleza (Unifor) teve 
aprovada a proposta para o Mestrado 
Profissional em Odontologia, enquanto 
a Universidade da Integração Internacio-
nal da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) 
teve aprovada a proposta do Mestrado 
Acadêmico em Humanidades.
 As propostas de APCN, após avalia-
ção pelas respectivas áreas, foram anali-
sadas durante a 158ª Reunião do Con-
selho Técnico-Científico da Educação 
Superior (CTC-ES), realizada no período 
de 11 a 15 de maio de 2015, em Brasí-
lia.

Capes aprova novos mestrados para Unifor e Unilab

 As fichas com os pareceres encon-
tram-se, neste momento, disponíveis 
apenas às instituições proponentes na 
Plataforma Sucupira (acesso mediante 
senha).
 Acesse os resultados de APCNs: 
http://bit.ly/1LR1sL2
 Acesse o roteiro de acesso (http://
bit.ly/1GJmsUC) na Plataforma Sucupira 
(http://bit.ly/1KCtInH). Com informações 
da Capes

 O Presidente da Funcap, Francisco 
César de Sá Barreto, no uso de suas 
atribuições, informa a seguinte correção 
no edital supracitado:

Onde Se Lê:

2,2. QUANTO AOS BENEFICIÁRIOS DAS 
BOLSAS
 2.2.1 Para ser incluído no Projeto 
Institucional aprovado e ser beneficiado 
com a Bolsa de Pós-Doutorado, o candi-
dato indicado pelo Coordenador deverá 
atender aos seguintes requisitos: 
 α) Ser brasileiro ou possuir visto per-
manente no País. Excepcionalmente, no 
caso de candidatos estrangeiros não 
residentes no Brasil, será concedido um 
prazo de até 24 (vinte e quatro) meses 
para que o mesmo decida, após o início 
da bolsa, pela opção de obter visto per-

manente no País;
Leia-Se:

2,2. QUANTO AOS BENEFICIÁRIOS DAS 
BOLSAS
 2.2.1 Para ser incluído no Projeto 
Institucional aprovado e ser beneficiado 
com a Bolsa de Pós-Doutorado, o candi-
dato indicado pelo Coordenador deverá 
atender aos seguintes requisitos:
 a) Ser brasileiro ou possuir visto per-
manente no País. Excepcionalmente, no 
caso de candidatos estrangeiros não 
residentes no Brasil, será concedido um 
prazo de até 6 (seis) meses para que o 
mesmo decida, após o início da bolsa, 
pela opção de obter visto permanente no 
País.
 Confira o adendo: http://montene-
gro.funcap.ce.gov.br/sugba/edital/231.
pdf

Informe: 2º Adendo ao Edital 03/2015
 O Presidente da Funcap, Francisco 
César de Sá Barreto, no uso de suas 
atribuições, informa a seguinte correção 
no Regulamento do edital supracitado:

Onde Se Lê:

1. DAS DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS
Subitem 1.3.1
 Poderão submeter propostas ao Edi-
tal ESTÍMULO À COOPERAÇÃO CIENTÍFICA 
E DESENVOLVIMENTO DA PÓS-GRADU-
AÇÃO, através de seus coordenadores, 
os Programas de Pós-Graduação Stric-
to sensu das modalidades Mestrado 
Acadêmico e Doutorado, recomendados 
pela CAPES, em funcionamento no Estado 
do Ceará, que tenham sido previamente 
cadastrados na Plataforma Montenegro 
pelas suas respectivas pró-reitorias de 
pós-graduação ou órgãos equivalentes, 
e que não foram contemplados nos Edi-
tais 02/2013, 01/2014 e 05/2014 – ES-
TÍMULO À COOPERAÇÃOCIENTÍFICA E DE-
SENVOLVIMENTO DA PÓS-GRADUAÇÃO 

FUNCAP/CAPES. 
Leia-Se:

1. DAS DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS
Subitem 1.3.1
 Poderão submeter propostas ao Edi-
tal ESTÍMULO À COOPERAÇÃO CIENTÍFICA 
E DESENVOLVIMENTO DA PÓS-GRADU-
AÇÃO, através de seus coordenadores, 
os Programas de Pós-Graduação Stric-
to sensu das modalidades Mestrado 
Acadêmico e Doutorado, recomendados 
pela CAPES, em funcionamento no Estado 
do Ceará, que tenham sido previamente 
cadastrados na Plataforma Montenegro 
pelas suas respectivas pró-reitorias de 
pós-graduação ou órgãos equivalentes, e 
que não possuam projetos vigentes nos 
Editais 02/2013, 01/2014 e 05/2014 
– ESTÍMULO À COOPERAÇÃO CIENTÍFICA 
E DESENVOLVIMENTO DA PÓS-GRADUA-
ÇÃO FUNCAP/CAPES.
 Confira o adendo: http://montene-
gro.funcap.ce.gov.br/sugba/edital/232.
pdf


