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Sexta-feira  

Sindsep/MA realiza atividade 
em comemoração ao  

Dia das Mães 
 
O Sindsep/MA realizou hoje, 06 de maio, um momento 

comemorativo em alusão ao Dia das Mães. 
O evento aconteceu na sede da entidade e contou com 

grande participação das associadas e associados da entidade, 
que compareceram para prestigiar o evento. 

Essa atividade já vem sendo trabalhada pelo Sindsep/
MA há bastante tempo, e sempre foi desenvolvida pela Secre-
taria de Esporte, Cultura e Lazer. 

A entidade ainda proporcionou às mães que estiveram na 
sede do sindicato uma palestra com a ex-presidenta do Sin-
dsep/MA, Marly Pinheiro, que explanou sobre temário “Mãe 
e suas multifunções”. 

As mães ainda receberam uma necessaire comemorativa 
ao Dia das Mães, e um lanche que foi servido às participan-
tes.  

Além de comemorar o Dia das Mães, o Sindsep/MA ain-
da observa em atividades com essa temática uma ferramenta 
importante de mobilização da categoria, podendo assim, tra-
zer para dentro da entidade os servidores que por algum moti-
vo estão afastados do dia a dia da luta de classes. 
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Campus Mara-
canã abre seleti-
vo para profes-
sor substituto 

 
O Instituto Federal do 

Maranhão (IFMA) – Campus 
Maracanã abriu seletivo para a 
contratação de três professores 
substitutos, nas áreas de gas-
tronomia, engenharia ambien-
tal e zootecnia. As inscrições 
poderão ser feitas até 16 de 
maio, por e-mail. O contrato 
será no regime de 40h, com 
validade de um ano, podendo 
ser prorrogado por igual perío-
do. 

A seleção acontecerá em 
duas etapas. A primeira será a 
Prova Didática, de caráter eli-
minatório e classificatório, e a 
segunda consistirá numa Prova 
de Títulos, de caráter classifi-
catório. 

Como vencimento bási-
co, o professor contratado re-
ceberá R$ 3.130,85. Pode ser 
acrescida a Retribuição por 
Titulação (RT), no valor de R$ 
469,63, para especialista; R$ 
1.174,07, para mestre; e 
2.700,36, para doutor, além de 
auxílio alimentação de R$ 
458,00. 

As inscrições custam R$ 
80,00 e serão feitas, exclusiva-
mente, pelo e-mail seletivo-
prof.maracana@ifma.edu.br. 

Fonte: IFMA  
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