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Parfor: IFMA oferta 760 vagas em licenciaturas 
para professores da educação básica 

O Instituto Federal do Mara-
nhão (IFMA) está ofertando 760 
vagas em cursos de licenciatura 
para professores da rede pública de 
educação básica. A oferta ocorre 
no âmbito do Plano Nacional de 
Formação de Professores para a 
Educação Básica (Parfor), da Co-
ordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (Capes). 

Há vagas para os cursos de 
Química (120), Ciências Biológi-
cas (240), Matemática (160), Físi-
ca (80), Artes Visuais (80) e Edu-
cação do Campo com terminalida-
de Matemática (80). As licenciatu-
ras estão sendo ofertadas por 10 
campi do IFMA, em 17 municí-
pios de implantação. Professores 
de localidades vizinhas também 
podem se candidatar. 

Os cursos serão ministrados 
nos municípios de Alto Alegre do 
Pindaré, Araioses, Cândido Men-
des, Caxias, Colinas, Governador 
Archer, Lago da Pedra, Lago do 
Junco, Morros, Pinheiro, Santa 
Helena, Santa Luzia do Paruá, São 
Domingos do Maranhão, São João 
dos Patos, São Luís – Centro His-

tórico, Timon e Zé Doca. 
O processo de seleção envol-

ve duas fases: pré-inscrição e vali-
dação da inscrição pela Secretaria 
Municipal de Educação. Após ler o 
edital, o interessado pode efetuar a 
pré-inscrição até dia 7 de fevereiro 
na plataforma Capes de Educação 
Básica. Segundo as normas da se-
leção, a pré-inscrição poderá ser 
realizada na licenciatura na qual o 
professor necessitar de formação e 
de acordo com a disciplina que 
ministra no município de sua lota-
ção, conforme as informações 
constantes no currículo cadastrado. 

Para participar do Parfor, os 
professores da rede pública de edu-
cação básica devem estar com os 
currículos cadastrados e atualiza-
dos na Plataforma Capes de Edu-
cação Básica até dia 7 de fevereiro. 
O resultado preliminar está previs-
to para dia 17 de abril, sendo o re-
sultado final dos cursos aprovados 
divulgado até 12 de maio. 

A seleção e a matrícula dos 
professores devem ocorrer no perí-
odo de 15 de maio a 30 de junho, 
pelo IFMA. As aulas presenciais e 

orientações acadêmicas devem ini-
ciar em agosto de 2023. O funcio-
namento dos cursos ocorrerá na 
forma presencial, aos finais de se-
mana e durante o período de férias, 
com disciplinas intensivas, de 
acordo com calendário do IFMA 
em acordo com as Secretarias de 
Educação. 

Em caso de dúvidas, o candi-
dato pode procurar a Secretaria de 
Educação do seu município ou o 
campus do IFMA que esteja ofer-
tando o curso. É possível também 
entrar em contato com a Capes/
Parfor através da Central de Aten-
dimento: 0800 61 61 61 – opção 7. 

Fonte: IFMA 

Cursos de Mestrado e Doutorado em Ciências da 
Saúde estão com inscrições abertas 

A Agência de Inovação, 
Empreendedorismo, Pesquisa, 
Pós-Graduação e Internaciona-
lização (AGEUFMA), da Uni-
versidade Federal do Maranhão 
(UFMA), divulgou os editais 
que regulamenta as normas pa-
ra ingresso nos cursos de Mes-
trado e Doutorado em Ciências 
da Saúde, do Programa de Pós-
Graduação em Ciências da Saú-
de (PPGCS). 

Estão sendo ofertadas 25 
vagas para o curso de mestrado e 
20 vagas para o curso de doutora-
do. 

As inscrições devem ser 
realizadas até amanhã, 3 de feve-
reiro, por meio do Sistema Inte-
grado de Gestão de Atividades 
Acadêmicas (SIGAA). 

Mais informações no site da 
UFMA - portalpadrao.ufma.br. 

Fonte: UFMA 
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Bolsa Família: valor de R$ 150 por criança de 
até 6 anos começará ser pago em março 

O valor adicional de R$ 
150 a cada filho de até 6 anos de 
idade para beneficiários do Bol-
sa Família começará a ser pago 
no mês de março. A informação 
foi confirmada pelo governo do 
presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT). 

O valor mínimo do benefí-
cio, que voltou a ser pago em 
janeiro, é de R$ 600. O paga-
mento de fevereiro, que começa 
a ser feito no dia 13, terá o mes-
mo valor que foi pago a cada 

família em janeiro. 
Em março, o calendário de 

pagamento começa no dia 20, e vai 
até o fim do mês. Quem tem direito 
ao Bolsa Família e não sacou o di-
nheiro no mês que foi liberado, tem 
até 120 dias para retirar o valor. 

O pagamento é ordenado de 
acordo com o último número de 
cadastro no Número de Identifica-
ção Social (NIS). Pessoas que re-
ceberam o Auxílio Brasil e rece-
bem o Bolsa Família não precisa-
rão trocar os cartões. É possível 

fazer o saque mesmo que o car-
tão tenha a inscrição "Auxílio 
Brasil". 

As pessoas que já estão 
cadastradas e têm filhos não pre-
cisarão fazer nenhum tipo de atu-
alização cadastral para receber o 
novo valor a partir de março. O 
Governo Federal se organizou 
junto aos estados e municípios 
para atualização do Cadastro 
Único, que determina quem pode 
ou não receber o benefício. 

Fonte: CUT 

Falta de servidores e ataques ao setor 
público colocam em risco a vida da 

população 
 

Tanto em áreas como saúde e educação como em órgãos de 
fiscalização, a falta de servidores compromete a prestação de 
serviços essenciais à população. Resultado da má qualidade 

pode custar a vida de brasileiros 
 

Matéria completa em cut.org.br/noticias 

https://www.cut.org.br/noticias/falta-de-servidores-e-ataques-ao-setor-publico-colocam-em-risco-a-vida-da-popula-1eb8

