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Prefeito Roberto Cláudio e secretária Dalila
homenageiam alunos aprovados no IFCE
O prefeito Roberto Cláudio, acompanhado da secretária da Educação, Dalila Saldanha,
recebeu nesta sexta-feira (16/02), no Paço Municipal, os 136 alunos das escolas municipais
aprovados no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). Os
estudantes foram recepcionados com um café da manhã e receberam menções honrosas
pelo desempenho que possibilitou a entrada no Instituto. Entre 2014 e 2017, houve um
aumento de 97% na aprovação dos alunos no Instituto, passando de 69 para 136 estudantes.
Na ocasião, também foi lançada a ação #EuNoIFCE, que visa fortalecer a cultura de
participação dos alunos da Rede Municipal de Ensino no processo seletivo do IFCE, com foco
na ampliação de inscrições, participações e aprovações. “Nosso objetivo é dar oportunidade
de ingresso no nível técnico a todos os alunos que estão no 9º ano. Por isso, criamos a
#EuNoIFCE e, junto com outros programas que temos, iremos elevar ainda mais o número de
alunos e ocupar todas as vagas disponíveis no Instituto", ressaltou a secretária da Educação.
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SME divulga cronograma de
entrevistas da seleção de
professores para AEE

A Secretaria Municipal da Educação (SME) divulgou
nesta semana o resultado da primeira etapa do processo
seletivo para formação de banco de professores para
atuar no Atendimento Educacional Especializado
da Rede Municipal de Fortaleza, conforme Edital
Nº 07/2018. A segunda etapa, constituída pelas
entrevistas, está sendo realizada nesta sexta-feira
(16/02) e na próxima segunda-feira (19/02). • Acesse
o cronograma!
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Prefeitura de Fortaleza
divulga segundo Boletim
Geral dos Jogos do Servidor

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Secel)
divulgou o segundo Boletim Geral dos VIII Jogos do
Servidor Municipal. A atualização traz informações
sobre a retomada dos jogos neste sábado (17/02),
além do detalhamento da tabela das modalidades que
integram o torneio, com as respectivas datas, locais de
competição e eventuais cruzamentos. Equipes da SME
disputarão partidas em quatro modalidades esportivas.
• Confira o Boletim Geral atualizado.
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Imparh abre inscrições
para 30 vagas em curso de
Inglês Instrumental

O Instituto Municipal de Desenvolvimento de
Recursos Humanos (Imparh) abre inscrições para 30
vagas no curso de Inglês Instrumental. As inscrições
podem ser feitas até 5 de março pela internet. As vagas
serão preenchidas por ordem de confirmação presencial
das matrículas no Instituto. O curso tem carga horária
de 60h/a e as aulas acontecem às segundas e quartasfeiras, das 19h às 21h. O investimento é de R$ 275, com
apostila inclusa. • Saiba mais no Portal da Prefeitura.
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