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Servidor da UEPB se torna
primeiro vigilante doutor da PB

bstinação, esforço e força de
vontade. Foram essas características que moveram o vigilante da UEPB, José Itamar Sales da
Silva a concluir o Doutorado em Ciências Sociais pela Universidade Federal
de Campina Grande e se tornar o primeiro vigilante com título de doutor na
Paraíba. A tese, aprovada com distinção, foi defendida no dia 24 de março
deste ano, tendo como título “Panela
que muito mexe: o Guisado da Cultura
Política do Brasil a luz da Literatura de
Cordel”. Conciliando trabalho e estudo, José Itamar enveredou pelos caminhos da cultura popular para realizar o
sonho de se tornar o primeiro doutor
vigilante da Paraíba, seguindo uma
trajetória que não foi fácil e lhe custou
sacrifício e muita dedicação. Quando
não estava em atividade na UEPB, ele
passava o tempo lendo e aprofundando
as pesquisas. Foi na biblioteca Átila Al-
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meida que ele passou a maior parte do
tempo nas leituras que lhes ajudaram a
escrever a tese, concebida dentro de um
universo de encantamento e raridades
em pleno interior nordestino, que se
destaca por dispor do maior acervo de
cordel da América Latina. Há 24 anos
como servidor técnico administrativo
da Universidade Estadual da Paraíba,
Itamar se graduou em História pela
UFCG e fez Especialização e Mestrado
pela UEPB, instituição da qual sente
grande orgulho, e destaca que a política de capacitação profissional executada pela Instituição foi fundamental
para a realização do seu sonho. Itamar
já trabalhou como vigilante em vários
setores da Universidade. Atualmente,
faz a vigilância noturna do Centro de
Integração Acadêmica. Como caçador
de sonhos, ele agora tem como meta se
tornar professor da Instituição onde
já trabalha há mais de duas décadas.

JOÃO PESSOA

UEPB participa do 4º
Encontro do Fórum
Estadual de Educação
A Universidade Estadual da Paraíba, representada pelo professor
Ricardo Soares, diretor do CEDUC,
participa na terça-feira (28), do 4º
Encontro do Fórum Estadual de Educação da Paraíba, que será realizado
em João Pessoa. As atividades do
evento acontecem das 8h às 18h, no
Auditório do Centro de Educação da
UFPB, com o objetivo de contribuir
com propostas para o aperfeiçoamento do Documento-Base do Plano Estadual de Educação (2015-2024). O
Plano Estadual de Educação estabelece ações e metas para a Educação Infantil, para os ensinos Fundamental,
Médio, Especial e Integral, envolvendo ainda Educação de Jovens e Adultos, Educação Profissional Técnica de
Nível Médio, Educação Superior, formação e valorização dos profissionais
da educação básica. No Encontro
do Fórum, os agentes educacionais
envolvidos na elaboração do Plano
Estadual de Educação irão analisar
o documento-base e apresentar suas
considerações para se chegar à versão final do Plano, que será objeto
de Projeto de Lei para formar um
conjunto coerente, integrado e articulado, para que o direito à educação
com qualidade social, democrática
e inclusiva seja garantido a todos os
paraibanos. Dentro das atividades do
evento, será realizada a mesa redonda “O Plano Estadual de Educação:
uma construção coletiva”, discussões
em grupos de trabalhos e a plenária,
onde serão apresentadas e votadas as
propostas advindas dos GTs.
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Universidade Estadual
seleciona analistas
de sistemas
A Coordenadoria de Tecnologia da
Informação e Comunicação da UEPB
lançou edital de Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária
de oito analistas de sistemas, com nível
superior em Ciências da Computação
ou afins. Os interessados em participar da seleção devem enviar, até o dia
30 de abril, currículo para o endereço
eletrônico coordenação.ci@uepb.edu.
br, indicando no tópico assunto a expressão “Vaga Desenvolvedor”. Dentre
os requisitos exigidos para a vaga está
experiência de um ano com desenvolvimento em Java EE, bem como conhecimentos sobre PrimeFaces, Bootstrap,
Hibernate e Jasper Reports. A remuneração é de R$ 2.962,68.

UEPB E WATERLAT

Instituições promovem
concurso de curta
metragem sobre água
A UEPB, em parceria com a WATERLAT-GOBACIT realiza até 30 de
junho inscrições para concurso de
curta-metragem sobre a água. Vídeos
de até 15 minutos sobre “Água e violência”, “A água e as políticas de desenvolvimento” ou “Arte, Comunicação,
Cultura e Educação em relação à política e à gestão da água” serão apresentados na 7ª Reunião Anual da Rede, em
Guadalajara, no México. Informações:
http://waterlat.org/es/encuentros/public-meetings/waterlat-gobacit-2015/
concurso-de-cortometrajes-2015/.

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)

PROCESSO SELETIVO

UEPB realiza concurso para professor
efetivo do Câmpus de Monteiro
A UEPB realiza até 30 de abril inscrições para concurso público com
duas vagas para professor efetivo de
Língua Espanhola no Câmpus VI da
Instituição. Para fins de inscrição são
necessários o Requerimento de Inscrição, cópias autenticadas de RG, CPF,
diploma de curso de graduação exigido
no edital; Currículo Lattes acompanhado de cópias dos documentos compro-

batórios e comprovação do pagamento
da inscrição no valor de R$ 150,00, que
deverá ser feita pelo site http://gruepb.
uepb.edu.br. O concurso será realizado
em três etapas: provas de expressões escrita, oral e exame de títulos. O resultado será divulgado em 28 de maio e a
remuneração inicial é de R$ 3.403,94.
Outras informações podem ser obtidas
pelo telefone (83) 3315-3447.

EUA E ESPANHA

CoRI seleciona estudantes para intercâmbio
A Coordenadoria de Relações Internacionais da UEPB informa que estão abertas as convocatórias para a 6ª
edição do Programa de Bolsas da Fundação Botín para o fortalecimento da
função pública na América Latina. Visando impulsionar o desenvolvimento
da América Latina através da criação
de redes de servidores públicos de alta
capacitação e compromisso com o interesse geral da sociedade, o programa

selecionará 32 universitários de pelo
menos 10 países da América Latina.
Os alunos selecionados participarão
de um programa intensivo de formação na Universidade de Brown, nos
EUA, e na sede da Fundação Botín,
na Espanha, entre 3 de outubro a 18
de novembro de 2015, com todos os
custos pagos pelo Programa. Os interessados devem procurar sua coordenação de curso até 30 de abril.

DIREITO À ÁGUA

IPEA publica livro em parceria com UEPB
O IPEA lançou o livro “Direito à
água como política pública na América Latina: uma exploração teórica e
empírica”, que descreve a experiência
de campo vivenciada por estudantes
e professores dos mestrados em Desenvolvimento Regional e Ciência e
Tecnologia Ambiental da UEPB e traz
textos de pesquisadores latino-ameri-

canos. O capítulo “Elementos para uma
avaliação crítica do programa brasileiro
de formação e mobilização social para
convivência com o semiárido – Um
Milhão de Cisternas Rurais” – tem a
colaboração dos professores Cidoval
Morais, Uende Aparecida Figueiredo
Gomes, Priscilla Cordeiro de Miranda,
João Luiz Pena e Beatriz Ceballos.
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