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Segunda-feira  

O Campus Avançado Caroli-
na está com inscrições abertas de 
20 a 31 de julho para cursos de 
formação inicial e continuada (FIC) 
no formato de educação a distân-
cia (EaD). No total, são 800 vagas 
para o período de aulas de setem-
bro a dezembro. 

De acordo com o Edital Nº 

Campus Avançado Carolina faz seleção para 800 va-
gas em cursos à distância 

09/2022, os candidatos devem 
comprovar ensino fundamental 
completo (além de conhecimento 
intermediário de espanhol para o 
curso de língua) e a seleção vai ser 
feita pela análise documental dos 
inscritos, por ordem de inscrição. 

 
Abaixo, a relação de cursos: 

– Agente de resíduos sóli-
dos (160h) 

– Operador de tratamento 
de águas e efluentes (160h) 

– Gestão de Micro Empre-
sas (160h) 

– Espanhol avançado (80h) 
Fonte: IFMA 

Estão abertas as inscrições 
para os cursos de capacitação 
para servidores técnicos-
administrativos, docentes e ter-
ceirizados da UFMA, em que as 
capacitações ocorrerão no se-
gundo semestre deste ano. Os 
cursos são organizados pela Pró-
Reitoria de Gestão de Pessoas 
(Progep), por meio da Divisão de 
Capacitação e Desenvolvimento. 

Alguns exemplos de qualifi-

Inscrições abertas para os Cursos de Capacitação da 
Progep do segundo semestre 

cações ofertadas são em 
“Revisão gramatical”, “Canva e 
suas possibilidades pedagógi-
cas”, “Libras intermediária”, 
“Excel avançado”, “Power point 
avançado”, “Processo adminis-
trativo disciplinar”, 
“Ambientação técnica-
administrativa”, entre outros. 

Todos os curss possuem 
carga horária período de inscri-
ções diferenciadas, que podem 

ser visualizados em um arquivo 
on-line. Para visualizar o passo a 
passo, os interessados devem 
acessar a respectiva página da 
Progep, onde está disponível 
também a programação das ca-
pacitações. Para mais informa-
ções, entre em contato pelo te-
lefone (98) 3272-8819 ou pelo e-
mail dcd.progep@ufma.br. 

 
Fonte: UFMA 
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Servidores vão ao Congresso de 1º a 5 de agosto em luta por in-
clusão no orçamento 2023 

Estamos chegando ao final 
de uma difícil jornada. O governo 
tentou por diversas vezes destruir 
os serviços públicos através da cha-
mada PEC 32/20, da reforma Admi-
nistrativa. Conseguimos ser vitorio-
sos até agora, mas o Congresso não 
está deixando de lado essa tentati-
va de triturar os serviços públicos e 

nossos direitos.  
Nós, representantes das en-

tidades dos federais chamamos 
nossas bases e sindicatos filiados 
para uma Jornada de Luta no de-
correr da semana que vai de 1º a 5 
de agosto. Um dos objetivos será 
construir a peça da Lei Orçamentá-
ria Anual para 2023.  

Ainda há tempo. Governo 
tem até final de agosto para envi-
ar a proposta ao Congresso Nacio-
nal. É aí que entramos para con-
solidar a presença do funcionalis-
mo no orçamento da União. Servi-
dores estão sem condições para 
pagar plano de saúde, auxílio ali-
mentação mal dá para cumprir a 
metade do mês, salários congela-
dos há quase seis anos.  

Vamos demonstrar nossa 
força nessa luta. Vamos construir 
algo consistente para 2023 e con-
tinuar mobilizados para derrotar 
esse governo que quer triturar 
nossos direitos e conquistas.  

Quem luta vence. Quem 
luta conquista. Vamos vencer e 
vamos conquistar. 

Fonte: Condsef 

 

IBPAD oferece curso sobre inteligência de dados em mídias sociais 

A inteligência em análise de 
dados nas campanhas eleitorais 
nunca foi tão debatida quanto nos 
últimos dez anos, para o bem e 
para o mal. O fato é que, para além 
dos exemplos negativos que foram 
observados em diversos países, 
guiar uma campanha baseada em 
dados, faz com que seja possível 
elaborar estratégias mais eficazes 
de comunicação observando todas 
as boas regras do jogo.  

Sempre tentou-se conhecer 
bem o eleitor. Afinal de contas, é 
com quem se vai falar. Interessa 
saber quem é ele, do que gosta e o 
que o aflige. As restrições tecnoló-
gicas, porém, impunham muitos 

limites à pesquisa. 
Para facilitar esse trabalho, o 

Instituto Brasileiro de Pesquisa e 
Análise de Dados (Ibpad) lança o 
curso “Inteligência de Dados em 
Mídias Sociais”. Na formação, será 
possível aprender as melhores téc-
nicas para monitorar e analisar o 
crescente fluxo de informações nas 
redes sociais. 

“Inteligência em Dados em 
Mídias Sociais” faz parte de uma 
formação completa elaborada pelo 
Ibpad que contempla outros três 
cursos: Pesquisa de Opinião, Pes-
quisa Qualitativa e Dados & Ma-
pas”. 

As aulas do curso são volta-

das, especialmente, para profissi-
onais que trabalharão em campa-
nhas eleitorais. No entanto, estu-
dantes de pós-graduação e pes-
quisadores também podem se 
beneficiar com os conhecimentos 
e aprendizados práticos comparti-
lhados na formação. 

No curso, os alunos apren-
derão como obter dados a partir 
do “caos” que é a internet e co-
mo analisar essas informações e 
aplicá-las para otimizar as estra-
tégias da campanha eleitoral. 

Mais informações no site 
congressoemfoco.uol.com.br. 

 
Fonte: Congresso em Foco 


