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Quarta-feira  

Sindsep/MA realiza mais uma Reunião Mensal dos 
Aposentados e Pensionistas 

O Sindsep/MA através da 
Secretaria de Aposentados e 
Pensionistas, vai realizar no pró-
ximo dia 24 de janeiro, a Reunião 
Mensal de Aposentados e Pensi-
onistas, que vai acontecer em 
sua sede, no Monte Castelo, a 
partir das 14:30h. 

O evento acontece sempre 
na última sexta-feira de cada 
mês, e já faz parte do calendário 
de atividades do sindicato. 

Durante o tempo de reali-
zação do Encontro Mensal de 
Aposentados e Pensionistas, 
muitas atividades foram propos-

tas e desenvolvidas, sempre fo-
cadas em temas voltados para a 
terceira idade. 

A aprovação da categoria é 
a melhor possível, pois os even-
tos sempre são bastante concor-
ridos com a presença maciça dos 
associados. 

Comitê da ONU conclui que Bolsonaro viola tratado 
sobre tortura 

O Subcomitê das Nações 
Unidas para a Prevenção da Tortu-
ra condenou nesta segunda-feira 
(16) políticas do governo Bolsona-
ro sobre o assunto. É primeira 
constatação formal por parte de 
um organismo da ONU da violação 
de tratados internacionais sobre 
tortura pelo Brasil na era Bolsona-
ro.  

O texto legal avaliado pelo 

órgão da ONU foi o decreto 9.831 
de 10 de junho, denunciado por 
ativistas e ongs como tendo des-
mantelado os sistemas de controle 
de tortura e prevenção no Brasil. 

A constatação da ONU não 
implica ainda em sanções concre-
tas. Mas aprofunda a crise de cre-
dibilidade do país em termos de 
cumprimento de acordos interna-
cionais, principalmente no setor 

de direitos humanos. 
"A adoção e entrada em vi-

gor do Decreto Presidencial nº 
9.831 enfraqueceu severamente a 
política de prevenção da tortura 
no Brasil", afirmou o subcomitê da 
ONU. Para a entidade, tal postura 
dificulta o cumprimento das regras 
estabelecidas pela entidade e é 
incompatível com os tratados.  

Fonte: CUT 

Campus Zé Doca abre seleção de professor substituto 
de Nutrição 

O Instituto Federal do Mara-
nhão (IFMA) Campus Zé Doca está 
com inscrições abertas para a contra-
tação de professor substituto de Nu-
trição. O processo seletivo visa o pre-
enchimento de uma vaga para o regi-
me de 40 horas para o cargo de pro-
fessor do Ensino Básico, Técnico e 
Tecnológico (EBTT). As inscrições vão 
de 13 a 17 de janeiro por meio do 
portal do IFMA e a taxa custa R$ 
80,00 (oitenta reais). O requisito míni-
mo é ser graduado em Nutrição. 

O processo seletivo constará de 

duas etapas: a primeira constituída de 
uma prova didática, de caráter elimi-
natório e classificatório, com peso 2; e 
a segunda de uma prova de títulos, de 
caráter classificatório, com peso 1. A 
prova didática será realizada na data 
provável de 09 de fevereiro e consisti-
rá em uma aula expositiva sobre o 
tema sorteado, realizada perante uma 
Banca Examinadora, com o objetivo 
de avaliar o candidato quanto ao seu 
conhecimento específico e capacida-
de didático-pedagógica. No ato da 
apresentação para a Prova Didática, 

cada candidato deverá entregar à 
Banca Examinadora o Curriculum Vi-
tae devidamente comprovado; caso 
apresente declaração ou certidão, 
esta deverá estar com data dentro do 
ano em vigor. 

O processo seletivo simplifica-
do terá validade de 01(um) ano, a 
contar da data da publicação do Edital 
de Homologação do Resultado Final 
no Diário Oficial da União e no portal 
do IFMA, podendo ser prorrogado por 
igual período. 

Fonte: IFMA 
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MEC estende o prazo das inscrições do SiSU, que 
vão de hoje, 21, até o dia 26 

O Ministério da Educação es-
tendeu em dois dias o período de 
inscrições do Sistema de Seleção Uni-
ficada (SiSU), que agora poderão ser 
feitas até o dia 26. A data de início foi 
mantida para esta terça-feira, 21. O 
resultado da chamada regular será 
divulgado na próxima terça-feira, 28. 

Vagas 
Ao todo serão, 2.453 vagas 

disponibilizadas no primeiro semestre 
de 2020, distribuídas pelos câmpus de 
Bacabal (50), Chapadinha (145), Impe-
ratriz (256), Pinheiro (100) e São Luís 
(1.902). 

Prazos 
As matrículas na chamada re-

gular ocorrerão nos dias 31 de janei-
ro, 3 e 4 de fevereiro, de forma pre-
sencial. Já a manifestação de interes-
se na Lista de Espera será no período 
de 29 de janeiro a 4 de fevereiro, no 
site do Sisu (Sistema de Seleção Unifi-
cada). 

 
O edital específico da lista de 

espera da UFMA será divulgado no 
site da instituição, no dia 7 de feverei-
ro. 

Locais de Matrículas 

Em São Luís, as matrículas ocor-
rerão no Centro Pedagógico Paulo 
Freire da Universidade Federal do Ma-
ranhão e, nos demais câmpus, nas 
Secretarias Acadêmicas, conforme 
detalhado no edital. 

Documentos necessários 
Duas fotos 3x4 coloridas e re-

centes; documento de identidade; 
CPF; comprovante de regularidade 
com o serviço militar, para os candida-
tos do sexo masculino maiores de 18 
anos e menores de 45; título de eleitor 

acompanhado de quitação eleitoral, 
para maiores de 18 e menores de 70; 
certificado de conclusão do ensino 
médio ou equivalente; histórico esco-
lar do ensino médio; declaração, dis-
ponibilizada no edital e comprovante 
de residência atualizado. 

Os candidatos que foram sele-
cionados por meio das cotas devem 
ler atentamente o edital para obter 
informações sobre o procedimento 
de matrícula. 

Fonte: UFMA 


