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SISCOBIB
PARCERIA

UEPB e Prefeitura de Campina Grande
assinam contrato para realização
de concurso público
A Universidade Estadual da Paraíba, através da Comissão Permanente de Concursos, será a responsável pela elaboração, aplicação,
correção das provas e divulgação
do resultado do concurso público
a ser oferecido pela Prefeitura Municipal de Campina Grande este
ano. Na segunda-feira (8), o reitor
Rangel Junior, acompanhado da
presidente da CPCON, Ana Alice
Sobreira, assinaram o contrato para
a realização da seleção pública junto
com o prefeito de Campina Grande,
Romero Rodrigues. O edital será
divulgado segunda-feira (15), com
a oferta de 250 vagas para diversas
funções das secretarias de Saúde,
Educação, Obras, Serviços Urbanos e Finanças para cargos de ensi-

no fundamental, médio e superior.
Os salários variam entre R$ 724 a
R$ 11 mil. A data da prova está definida para o dia 23 de novembro,
enquanto que o resultado final será
publicado no dia 15 de dezembro.
A expectativa da UEPB e da PMCG
é de que a seleção conte com a participação de mais de 30 mil inscritos. De acordo com o reitor Rangel
Junior, esse será o concurso com
maior número de candidatos já realizado pela Instituição e que terá,
assim como os demais, os mesmos
critérios de mérito, bom resultado
e lisura em todo o processo. Entre
as ferramentas contra fraudes a ser
utilizadas estão a assinatura com
impressão digital do candidato na
prova e exame grafotécnico.

Software da UEPB
recebe certificação
do INPI
A Universidade Estadual obteve
a certificação de mais um software
produzido pela Coordenadoria Institucional de Tecnologia da Informação. Trata-se do Sistema Informatizado para Emissão e Controle de
Fichas Catalográficas, desenvolvido
para tarefas organizacionais, que recebeu o certificado de aprovação do
Instituto Nacional de Propriedade
Industrial. O programa, desenvolvido pelos servidores Maria Albiege de Oliveira, Jackson Azevedo de
Lima e Jeferson Rafhael Pereira das
Neves, ganhou destaque após publicação na revista semanal do INPI.
O SICOBIB já está pronto para ser
transferido e comercializado, uma
vez que já foi testado e está em uso
na Biblioteca Central da UEPB, com
grande aprovação pelos usuários.

282 VAGAS

CPCON lança editais
para concursos de
municípios do RN
A Comissão Permanente de Concursos da UEPB publicou os editais
dos concursos públicos das cidades
de Parelhas e Santana do Seridó, no
Rio Grande do Norte. Ao todo, estão
sendo oferecidas 282 vagas, entre os
níveis fundamental, médio e superior. As inscrições para o concurso
de Parelhas podem ser feitas de 15 de
setembro até 3 de outubro. Já as inscrições para o concurso da Prefeitura
de Santana do Seridó podem ser feitas até o dia 26 de setembro, ambas
no endereço eletrônico http://cpcon.
uepb.edu.br.
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Cursos da UEPB
recebem conceitos
“Bom” e “Muito bom”

UEPB realiza Congresso
Internacional de
Direitos Humanos

UEPB participa
do 1º Congresso
Nacional de Educação

Vinte e um cursos da UEPB se
destacaram com conceitos “bom” e
“muito bom” na avaliação de cursos
superiores realizada pelo Guia do
Estudante 2014, da Editora Abril.
No Câmpus I, os cursos de Ciências
Contábeis, Direito, Enfermagem,
Engenharia Sanitária e Ambiental,
Farmácia, Odontologia, Pedagogia,
Química e Serviço Social receberam
quatro estrelas, considerado “muito
bom”. Já Psicologia, Comunicação
Social, Fisioterapia, Estatística, Educação Física, Ciências Biológicas e
Administração receberam três estrelas. No Câmpus III, o curso de Direito recebeu três estrelas. No Câmpus
V, Arquivologia e Ciências Biológicas
receberam quatro estrelas, e Relações
Internacionais recebeu três estrelas.
No Câmpus VI, o curso de Ciências
Contábeis recebeu três estrelas.

A Universidade Estadual da
Paraíba, com apoio da Universidade de Salamanca (Espanha), realiza, nos dias 15 e 16 de setembro,
no Museu Assis Chateaubriand
(MAC), localizado no bairro do
Catolé, em Campina Grande, o 1º
Congresso Internacional de Direitos Humanos. Informações completas sobre o evento podem ser obtidas através do endereço eletrônico
http://direitoshumanos2014.com.
br/. Com a temática “Direito à singularidade e às diferenças”, o congresso conta em sua programação
com conferência, sessões acadêmico-científicas, debate, atividades
culturais, apresentação de trabalho
técnico-científico, além da participação de palestrantes renomados
nacional e internacionalmente. Informações: (83) 3341-2299.

A UEPB vai participar, entre os
dias 18 e 20 de setembro, do 1º Congresso Nacional de Educação, que será
realizado em Campina Grande, pela
Associação Internacional de Pesquisa
na Graduação em Pedagogia, com o
objetivo de promover ações de caráter
inovador e tecnológico, incentivando
a produção acadêmica para a melhoria da qualidade da educação básica e
superior no Brasil. Mais informações
sobre o evento, através do endereço
eletrônico http://www.conedu.com.br.

CIDADANIA É LIBERDADE

UEPB e SEAP prorrogam execução
de projeto de ressocialização
A Universidade Estadual da
Paraíba e a Secretaria de Administração Penitenciária da Paraíba
prorrogaram a execução do projeto
“Cidadania é Liberdade”, que atua
na reintegração social de reeducandos do Sistema Penitenciário do
Estado. A assinatura do Termo Aditivo aconteceu na quinta-feira (11),
no Câmpus de Bodocongó, e foi
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feita pelo reitor Rangel Junior e por
Paulo Marconi Amorim, da Gerência de Ressocialização da SEAP. Em
três anos da ação na Universidade,
já foram atendidos 2.600 reeducandos. As ações envolvem cinco eixos
temáticos: Educação, Cultura e Esporte, Trabalho, Saúde e Família.
Para o reitor, este é um dos projetos
mais importante da UEPB.

CONEDU

NOVO HORÁRIO

Pró-Reitoria Estudantil
estende atendimento
para turno da noite
A Pró-Reitoria Estudantil da UEPB
passou a funcionar, também, no turno da noite. O objetivo é aproximar
ainda mais os discentes dos serviços
prestados pela Reitoria no âmbito da
Assistência Estudantil. O novo horário
de atendimento é de segunda a quinta-feira, das 18h às 20h30, na Sala da
Administração do Centro de Integração Acadêmica, em Bodocongó. A decisão de estender o atendimento para
o turno da noite tem como finalidade
proporcionar aos alunos a oportunidade de conhecerem melhor o funcionamento da PROEST. Eles também
poderão tirar dúvidas e buscar esclarecimentos referentes aos vários programas de assistência estudantil da UEPB.
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