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Terça-feira  

IFMA lança concurso para Técnicos 
Administrativos 

 

Há vagas para nível médio e superior, distribuídas em diversas cidades, com remuneração 
inicial entre R$ 2.446,96 e R$ 4.180,66. 

O Instituto Federal do Ma-
ranhão informa que estarão aber-
tas – no período de 29 de outubro 
a 14 de novembro de 2018 – as 
inscrições para o concurso públi-
co para provimento de vagas de 
Técnicos Administrativos em 
Educação, na classe inicial, com 
o objetivo de preencher o quadro 
de pessoal permanente dos diver-
sos campi da instituição. 

O concurso destina-se ao 
provimento de 33 (trinta e três) 
vagas e das que vierem a ser dis-
ponibilizadas no prazo de valida-
de do certame, dentro do número 
de classificados, distribuídas nos 
campi/Reitoria do IFMA. 

O local de trabalho será no 
IFMA, observando-se, para cada 
cargo, as cidades e campi/
Reitoria especificados conforme 
ANEXO VII do Edital. 

Vale destacar que somente 
serão admitidas as inscrições via 
Internet, no endereço eletrônico 
www.fsadu.org.br, solicitadas até 
às 23h59min do último dia de 
inscrição. Para nível médio, o 
valor é de (R$) 90,00 e superior 
110,00. O período de solicitação 
de isenção da taxa de inscrição 
vai de 29 a 31 de outubro de 
2018. 

Conforme edital Nº 02, de 
16 de outubro de 2018, a prova 

objetiva será realizada na cidade 
de São Luís – MA, no dia 16 de 
dezembro de 2018. As vagas 
contemplam cargos para Admi-
nistrador, Assistente Social, Ana-
lista de Tecnologia da Informa-
ção, Nutricionista, Contador, En-
genheiro/Área: Elétrica, Enge-
nheiro Agrônomo, Odontólogo, 
Psicólogo, Relações Públicas, 
Tradutor/Interprete de Libras, 
Zootecnista, Técnico de Tecnolo-
gia da Informação, Técnico de 
Laboratório/Microbiologia, Téc-
nico em Agropecuária, Técnico 
em Mecânica, Técnico em Enfer-
magem. 

Fonte: IFMA 

Servidor: faça a Avaliação de Desempenho 
Profissional 2018 

Até o dia 30 de outubro, 
estará disponível o formulário 
para a Avaliação de Desempenho 
Profissional, onde será realizada 
a autoavaliação do servidor, ava-
liação da chefia e avaliação dos 
pares. O formulário poderá ser 
acessado no Sistema Integrado de 
Gestão de Recursos Humanos 
(SIGRH), seguindo o seguinte 
caminho: Portal do Servidor → 
Avaliação → GDH → Registro 
(Formulários). 

Realizada anualmente, a 
avaliação de desempenho é um 
instrumento utilizado para men-

surar os resultados obtidos pelo 
servidor na execução de suas fun-
ções. Serve também para acom-
panhar e propor melhorias no seu 
desempenho e subsidiar a política 
institucional da UFMA. 

 
Por que fazer a avaliação? 

É importante que ambos, 
servidores e gestores, façam o 
exame de autoavaliação e avalia-
ção de seus pares. “O questioná-
rio fornece aos funcionários a 
oportunidade de discutirem com 
seus gestores sobre seu desempe-
nho e, juntos, planejarem melho-

rias”, declara Camila Pontes, ad-
ministradora da Divisão de Ava-
liação. 

 
Progressão por Mérito 
Além disso, a avaliação é 

fundamental para a Progressão 
por Mérito. “Essa progressão 
ocorre a cada 18 meses e consis-
te na mudança de nível com vista 
ao desenvolvimento na carreira 
do servidor, sendo concedida 
mediante resultado positivo na 
avaliação de desempenho”, ex-
plicou Camila. 

Fonte: UFMA 
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A assessoria jurídica da 
coligação “O Brasil Feliz de No-
vo”, que reúne PT, PC do B e 
Pros em torno da candidatura de 
Fernando Haddad, entrou, nesta 
quinta-feira (18), com uma ação 
de investigação eleitoral judicial 
junto ao Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) contra a candidatura 
de Jair Bolsonaro (PSL), adver-
sário de Haddad no segundo tur-
no das eleições para Presidência 
da República, por abuso de poder 
econômico e uso indevido dos 
veículos e meios de comunica-
ção digital. 

Na ação, a coligação alega 
que há fortes indícios de que 
foram comprados pacotes de 
disparos em massa de mensa-
gens mentirosas contra o Parti-
do dos Trabalhadores pelo 
WhatsApp, de acordo com re-
portagem publicada pelo jornal 
Folha de S. Paulo.  

As compras, segundo de-
núncia do jornal, foram todas 
realizadas por empresários que 
apoiam publicamente Bolsonaro, 
como Luciano Hang, dono da 
Havan. Tais condutas revelam 
três tipos de crime eleitoral: doa-
ção de pessoa jurídica, utilização 
de perfis falsos para propaganda 
eleitoral e compra irregular de 
cadastros de usuários. 

A ação pede a busca e 
apreensão de documentos na ca-
sa do dono da Havan e na sede 
da empresa, além da solicitação 
de todos os registros contábeis e 
quebra de sigilo bancário, finan-
ceiro e telemático de Hang e das 
empresas Quick Mobile Desen-
volvimento e Serviços, Yacows 
Desenvolvimento de Software, 
Croc Service Soluções de Infor-

TSE recebe ação para investigar  
caixa 2 de Bolsonaro 

mática e SMSMarket Soluções 
inteligentes, que teriam contratado 
o serviço do WahtsApp. 

“É uma ação que se chegar a 
suas consequências finais pode 
levar à inelegibilidade do candida-
to”, disse a presidenta nacional do 
PT, Gleisi Hoffmann, em coletiva 
de imprensa logo após visitar o ex-
presidente Lula, mantido como 
preso político na sede da Polícia 
Federal, em Curitiba, desde 7 de 
abril deste ano. 

“Onde é que está contabili-
zado na campanha do candidato 
esses R$ 12 milhões que hoje a 
Folha de S.Paulo traz na sua maté-
ria?”, questiona Glesi se referindo 
aos valores que teriam sido pagos 
para que as mensagens mentiroas 
fossem disparadas via WahtsApp. 

Segundo Gleisi, medidas 
cautelares também foram impetra-
das junto ao TSE para que essas 
práticas ilegais sejam interrompi-
das imediatamente. “É muito grave 
o que está acontecendo no país. 

Isso mostra que a tal onda políti-
ca não é bem uma onda de con-
vencimento da população e do 
eleitorado pelas causas ou pelas 
propostas do candidato”. 

Mas, na verdade, continua 
Gleisi, “foi construída nos subter-
râneos da internet com uma fá-
brica de mentiras, de ataques ao 
PT, de ataques ao Haddad e ao 
presidente Lula, induzindo a po-
pulação a ter um entendimento 
errado sobre o que estava aconte-
cendo”. 

Para a senadora, Bolsonaro 
é um candidato ausente. “Ele diz 
que não tem controle sobre as 
ações violentas que ele incita 
seus seguidores a fazerem e diz 
que não tem conhecimento de 
doações empresariais, sendo que 
ele se reúne com esses empresá-
rios em convescotes. Quantas 
vezes ele não esteve com o dono 
da Havan, que é um dos patroci-
nadores?”, questionou. 

Fonte: CUT 


