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Sexta-feira  

UFMA abre inscrições de seletivo para ingresso 
na carreira do magistério superior até o dia 06/12 

 

Pró-reitoria de Gestão de Pes-
soas (Progep) publicou no dia 3 de 
novembro, no site da Pró-Reitoria e 
no Diário Oficial da União (DOU), o 
Edital nº 204/2021-PROGEP, que 
torna pública a abertura de inscri-
ções para concurso público para in-
gresso na carreira do magistério su-
perior. 

O Edital oferta cinco vagas 
para diversas áreas e atuação junto 
aos câmpus de São Luís, de Bacabal, 
de Chapadinha, de Balsas e de Pi-
nheiro. 

A remuneração vai de R$ 
2.459,94 (Professor Auxiliar – titula-

IFMA lança chamada pública para contratar 
Mestrado Profissional em História aos Servidores 

ção de Especialista, com regime de 
20h) a R$ 9.616,18 (Professor Ad-
junto A – titulação de Doutor, com 
regime de 40h, com Dedicação Ex-
clusiva). 

As inscrições devem ser reali-
zadas até o dia 6 de dezembro, ex-
clusivamente no Sistema Integrado 
de Gestão de Recursos Humanos 
(SIGRH) da UFMA, opção Concur-
sos - Concursos Abertos, no endere-
ço: sigrh.ufma.br. 

O Edital e demais informa-
ções estão disponíveis no site da 
PROGEP (portais.ufma.br). 

Fonte: UFMA 

O Instituto Federal do Maranhão 
publicou, nesta sexta-feira, 29, novo 
edital para contratação de instituição de 
ensino para oferta de curso de pós-
graduação stricto sensu direcionada para 
qualificação de servidores da instituição. 
Nesta, que é a terceira chamada pública 
desde o lançamento do Plano de Ações 
para Qualificação de Servidores, o obje-
tivo é a contratação de um Mestrado 
Profissional em História. 

De acordo com o aviso de 
chamada pública, o período para o 
recebimento de propostas de preços 
vai até as 15h do dia 05 de novem-
bro. São requisitos para esta seleção 
que o programa seja recomendado 
pela Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível Superior 
(Capes) e reconhecido pelo Conse-
lho Nacional de Educação (CNE/
MEC). Todas as condições e especi-
ficações são descritas no edital de 
chamada pública e anexos. 

 
Plano de Ações para Qualificação 
de Servidores 

O Plano de Ações para Qua-
lificação de Servidores é uma ação 

da Pró-Reitoria de Planejamento e 
Desenvolvimento Institucional 
(PROPLADI) e prevê ações como o 
afastamento de professores para pós
-graduação stricto sensu por meio de 
processo seletivo e contratação de 
substitutivos, contratação de institui-
ções públicas e privadas para oferta 
de programas de Mestrado e Douto-
rado profissionais (por chamadas 
públicas e convênios) e o apoio fi-
nanceiro com o reembolso de men-
salidades aos  servidores que este-
jam cursando graduação, especiali-
zação, mestrado ou doutorado em 
instituições privadas e em atividade 
no IFMA (sem afastamento). 

A Pró-Reitora de Planejamen-
to e Desenvolvimento Institucional 
do IFMA, professora Clarisse Me-
deiros, destacou todas as etapas, des-
de o planejamento até a definição 
dos cursos ofertados. A projeção é 
que as primeiras contratações já pos-
sibilitem a abertura de turmas em 
2022.  “Foram oito meses de um 
trabalho intenso. O planejamento 
apresentado tem como base o nosso 
Plano de Desenvolvimento de Pes-

soas (PDP), nosso instrumento para 
coleta e que nos apresenta um retra-
to da demanda para formação dos 
nossos servidores. Também obser-
vamos o nível de qualificação de 
docentes e técnico-administrativos, e 
as suas respectivas áreas. As ofertas 
buscam sempre contemplar o maior 
número de servidores, em progra-
mas multidisciplinares ou que con-
templam sempre várias áreas. São 
oportunidades para técnicos e do-
centes, com seleções isonômicas. A 
busca por programas profissionais é 
também uma forma de potencializar 
o volume de servidores que podem 
ser beneficiados”, disse. 

Clarisse Medeiros também 
destacou que haverá uma desconcen-
tração das localidades dos cursos, 
não ficando limitada à capital. “A 
preocupação é também de promover 
a interiorização dessas ofertas.  Para 
esta primeira leva de chamadas pú-
blicas temos as cidades de Açailân-
dia, Imperatriz e Timon, além de São 
Luís, como potenciais locais para 
concentração dos cursos”. 

Fonte: IFMA 
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Legado de Bolsonaro e Temer: Gasolina atinge o 
maior valor do século nas bombas 

A gasolina mais cara do 
século. Este é o legado que o ile-
gítimo Michel Temer (MDB-
SP), que implantou a política de 
Preço de Paridade de Importação 
(PPI) na Petrobras, e Jair Bolso-
naro (ex-PSL), que manteve os 
preços abusivos dos combustí-
veis, vão deixar para os consumi-
dores brasileiros. 

A PPI segue a variação 
internacional do barril do petró-
leo e as cotações do dólar. Isso 
significa que toda vez que o dó-
lar ou o barril de petróleo sobem 
lá fora, estatal sobe os preços no 
Brasil, que está batendo sucessi-
vos recordes de aumentos. 

No dia 25 de outubro, a 
Petrobras anunciou novos reajus-
tes nos preços dos combustíveis. 
A gasolina aumentou 7,04% e do 
diesel 9,15% nas refinarias. Só 
este ano, a gasolina acumula alta 
de 73,4% e o óleo diesel, de  
65,3%. 

Com esse reajuste, o preço 
médio do litro da gasolina nas 
distribuidoras passou de R$ 2,98 
para R$ 3,19. 

Já nos postos, de acordo 
com reportagem do Valor Eco-
nômico, publicada nesta sexta-
feira (5), o litro da gasolina au-
mentou 3,15%, para em média 
R$ 6,562, a mais cara deste sécu-
lo para os consumidores. 

Ainda segundo a reporta-
gem, a gasolina para veículos 
flex fluel acumula alta de 45,3% 
no ano,  atingiu em outubro um 
preço médio de R$ 6,341, tam-
bém o mais alto deste século 
também, tanto em valores nomi-
nais quanto reais (ajustado à in-
flação), segundo o monitor de 
preços do Observatório Social da 
Petrobras (OSP), entidade de 

pesquisa ligada à Federação Naci-
onal dos Petroleiros (FNP), ao Ins-
tituto Brasileiro de Estudos Políti-
cos e Sociais (Ibeps) e ao Instituto 
Latino-Americano de Estudos  So-
cioeconômicos (Ilaese). 

O litro do diesel S-10, com 
menor teor de enxofre, subiu 4,8% 
em relação à semana anterior, para 
um valor médio, nos postos, de R$ 
5,29, de acordo com levantamento 
da Agência Nacional de Petróleo 
(ANP). 

O etanol hidratado, principal 
alternativa ao combustível fóssil, 
acumula alta de 59,3%, mesmo 
sem estar atrelado aos preços inter-
nacionais. 

O gás natural veicular 
(GNV), atrelado à dinâmica do 
mercado de petróleo, por sua vez, 

acumula um aumento de 33,1% 
nos postos brasileiros, em 2021. 

Já o preço do diesel S-10, 
derivado com menor teor de en-
xofre, acumula, no ano, um au-
mento de 42,3% nas bombas. 
Em outubro, o valor médio do 
litro vendido nos postos foi de 
R$ 5,096, segundo a ANP, valor 
mais alto desde 2012, quando o 
produto começou a ser vendido 
no Brasil, aponta a OSP. 

O gás liquefeito de petró-
leo (GLP), o gás de cozinha, 
acumula uma alta, para o consu-
midor, de 35,5%. O botijão de 
13 quilos (P-13), o mais popular, 
foi vendido, em outubro, em mé-
dia, a R$ 100,79 – patamar re-
corde no século, segundo o OSP. 

Fonte: CUT 

 O programa semanal “Sindsep Entrevista”, apresenta nesta terça 
(09/11), o Secretário de Comunicação do Sindsep/MA, Marcos Ferreira 
(Trovão), na pauta o “Acordos Coletivos”. 
 O SINDSEP ENTREVISTA vai ao ar todas as terças-feiras às 10 
da manhã e transmitido ao vivo pela página do Sindsep/MA no facebo-
ok.com/Sindsep.MA. 

“Sindsep Entrevista”  

https://www.facebook.com/Sindsep.MA
https://www.facebook.com/Sindsep.MA

