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CONCURSO

CPCON divulga
edital para Prefeitura
de Campina Grande
A Comissão Permanente de Concursos da UEPB divulgou o edital normativo do concurso público da Prefeitura de Campina Grande, com oferta
de 250 vagas, distribuídas nos níveis
fundamental, médio e superior. As
inscrições para o processo seletivo estarão abertas de 22 de setembro a 10 de
outubro e serão feitas, exclusivamente,
pela internet (http://cpcon.uepb.edu.
br). O valor da inscrição é de R$ 40
para o nível fundamental; R$ 60 para o
nível médio e R$ 80 para o nível superior. Os salários vão de R$ 724 a R$ 3,7
mil de acordo com o cargo escolhido.
Para algumas funções, há adicional de
produtividade e a remuneração total
mensal pode chegar a R$ 10,1 mil.

OITO VAGAS

Mestrado em Serviço
Social seleciona
aluno especial
O Mestrado em Serviço Social da
UEPB está com inscrições abertas, até
25 de setembro, para preenchimento
de oito vagas para aluno especial. Todas as vagas são destinadas à disciplina “Transversalidade de Gênero e Políticas Públicas”, ofertada para a turma
2014/2. Para confirmar inscrição o interessado deve ir à Secretaria do Mestrado em Serviço Social, no Centro de
Integração Acadêmica, Sala 309, na
Rua Domitila Cabral de Castro, S/N,
3º andar, Bodocongó, Campina Grande, das 8h30 às 12h e das 14h às 16h.
Outras informações (83) 3344-5324.

Comunicurtas UEPB inscreve para
mostras competitivas e oficinas
A Comissão Organizadora da 9ª
edição do Festival Audiovisual de
Campina Grande – Comunicurtas
UEPB inscreve, até o dia 17 de outubro, os trabalhos que irão concorrer
nas mostras competitivas, como também os interessados em participar
das oficinas temáticas do evento. Os
interessados podem concorrer nas
seguintes mostras competitivas: “Tropeiros da Borborema de Curta Metragem”; “Brasil de Curta Metragem”
(trabalhos de até 20 minutos de duração); “Estalo” (vídeos de até um minuto); “A Ideia é....” (peças publicitárias
em vídeo de até um minuto e meio); e
“Tropeiros de Telejornalismo” (reportagens vídeo com duração de até 10
minutos). O regulamento completo e
a ficha de inscrição podem ser aces-

sados no endereço eletrônico www.
uepb.edu.br/comunicurtasuepb. Junto
com a ficha de inscrição, devidamente
preenchida e assinada, duas cópias do
trabalho em DVD devem ser enviadas
à organização do festival, no endereço
Coordenadoria de Comunicação da
UEPB, Rua das Baraúnas, 351, 1º andar, Câmpus de Bodocongó, Campina
Grande – PB, CEP: 58.429-500. Caso
seja inscrita mais de uma produção, as
cópias devem ser entregues em DVDs
distintos. A divulgação do resultado
da seleção dos trabalhos inscritos está
prevista para 31 de outubro, nos endereços eletrônicos www.uepb.edu.br e
www.uepb.edu.br/comunicurtasuepb.
Todas as obras selecionadas e exibidas
receberão um Certificado de Participação no Festival.
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CIÊNCIA

UEPB lança edital
para Programa de
Bolsas de Extensão

NITT divulga nova resolução
sobre Propriedade Intelectual

A Pró-Reitoria de Extensão da
Universidade Estadual da Paraíba
lançou o edital do Programa de Concessão Bolsa de Extensão (PROBEX)
referente a Cota 2014/2015. As inscrições estão sendo realizadas até o
dia 29 de setembro pelo endereço eletrônico https://sistemas.uepb.edu.br/
eprobex. Pela primeira vez, o cadastro no programa está sendo feito exclusivamente no sistema on-line. Os
professores avaliadores de projetos
e programas também deverão se cadastrar no sistema para se tornarem
aptos a realizar as avaliações dos trabalhos. O processo de seleção ocorrerá de 29 de setembro a 16 de outubro
e o resultado final será publicado em
21 de outubro. Podem se inscrever no
PROBEX os coordenadores, docentes
e técnicos administrativos do quadro
efetivo da UEPB com nível superior.
O máximo de 10 discentes pode estar vinculado a cada projeto, cabendo
ao coordenador selecionar o aluno
bolsista, que terá direito a uma bolsa
mensal com vigência de 12 meses. Os
interessados devem elaborar projetos
dentro das seguintes áreas temáticas
e linhas de extensão: Comunicação,
Cultura, Direitos Humanos, Educação, Meio Ambiente, Saúde, Tecnologia ou Trabalho. A ficha de cadastro e
o modelo para apresentação do projeto (e do relatório atualizado referente aos projetos em andamento) estão
disponíveis no site www.uepb.edu.br/
proex. Outras informações pelo telefone (83) 3315-3401.

Reitor: Rangel Junior
Vice-reitor: Etham Barbosa
Chefia de Gabinete: José Benjamim Filho
Coordenador de Comunicação:
Hipólito Lucena
Coordenador Adjunto: Josibel Lins (DRT-PB 727)

O Núcleo de Inovação e Transferência Tecnológica da UEPB divulgou
Resolução Normativa 034/2014 do
CNPq, referente à Propriedade Intelectual e sua interação com os NITTs
brasileiros. A nova Resolução visa regulamentar os direitos sobre criações
intelectuais resultantes de pesquisas
apoiadas por instrumentos de fomento,
a participação nos ganhos econômicos
decorrentes da exploração de direitos

de propriedade intelectual, bem como
o acesso às informações relacionadas
aos projetos fomentados pelo órgão.
Para dirimir possíveis dúvidas, o NITT-UEPB está à disposição de todos
bolsistas e pesquisadores da Instituição, para orientação e ajuda quanto ao
cumprimento da referida Resolução. O
NITT-UEPB fica no 2º andar do prédio
da Administração Central, Sala 212.
Outras informações: (83) 3315-3383.

RECURSOS

Conselho realiza reunião do
Orçamento Participativo para 2015
Na próxima terça-feira (23), às
8h30, no Auditório da Biblioteca
Central, em Bodocongó, o Conselho
de Orçamento Participativo da UEPB
realiza mais uma reunião com a comunidade acadêmica para democratizar os debates em torno da peça orçamentária da Instituição para 2015.
Na reunião, a comunidade universitária participa, opina e apresenta de

forma democrática as demandas e
prioridades que irão compor a peça
orçamentária a ser executada no próximo ano. A Universidade Estadual
aderiu ao Orçamento Participativo
como forma de fazer com que a comunidade acadêmica possa intervir,
de maneira ativa e responsável, nas
decisões tomadas a respeito dos rumos da Instituição.

TRANSPARÊNCIA

UEPB presta contas da execução
orçamentária e da folha de agosto
Dentro da política de transparência
adotada pela Administração Central da
Universidade Estadual da Paraíba, será
realizada na próxima segunda-feira,
dia 22 de setembro, às 9h, no Auditório da Biblioteca Central, No Câmpus
de Bodocongó, em Campina Grande,

a apresentação de prestação de contas
da execução orçamentária de 2014 e da
folha de pagamento de pessoal do mês
de agosto. A apresentação terá transmissão ao vivo, online, através do endereço eletrônico http://www.ustream.
tv/channel/reitoriauepb.
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