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Siga o CBCE

Campanha Janeiro Branco

SEDU abre Concurso Público para Professores

Associado à SBPC

Concurso para professor adjunto na área da Fisiologia do Exercício - UFMG

As Secretarias de Estado de Gestão e Recursos Humanos (SEGER) e de Educação (SEDU) do Espírito Santo anunciam 
o edital do Concurso Público para professores. Há oportunidades para docentes em Pedagogia (87); Arte (58); 

Educação Física (73); entre outras áreas. Acesse o Edital. As inscrições começaram hoje, dia 15 de janeiro de 2018, e 
vão até o dia 5 de fevereiro de 2018, pelo site da organizadora Fundação Carlos Chagas - FCC.

O Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE) disponibilizou a tabela de anuidade para os associados de 2018. Um(a) 
associado(a) do CBCE tem acesso a informações relacionadas à política científica; possui direito de voz e voto nas decisões 
da entidade; tem acesso on-line à revista e aos cadernos de formação do CBCE; recebe impressos os cadernos de formação 
e obtém descontos na inscrição em eventos como o CONBRACE e o CONICE, além de outras ações. As categorias de 
associados são: Associado Estudante (Aluno de graduação); Associado Efetivo (Curso superior concluído); Efetivo com 
desconto (estudantes de pós-graduação lato ou stricto sensu e professor); e Associado Institucional (Pessoas jurídicas 
nacionais ou estrangeiras). Clique aqui para visualizar a tabela com os valores para 2018 e mais informações.

Atualização da anuidade do CBCE

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostram que 11,5 milhões de pessoas sofrem de depressão, por ano, no 
Brasil. Só no ano passado, 75,3 mil trabalhadores foram afastados de suas atividades por depressão. A Campanha Janeiro 
Branco desde 2013 se dedica à conscientização e à prevenção em relação à Saúde Mental, uma campanha concebida por 
psicólogos(as) e realizada por psicólogos(as) e estudantes em parceria com todos os demais profissionais do universo da 
Saúde. Aproveitar a simbologia do início de todo ano para incentivar as pessoas a pensarem a respeito das suas vidas, dos 
seus relacionamentos e do que andam fazendo para investirem e garantirem Saúde Mental e Saúde Emocional em suas 
vidas e nas vidas de todos ao seu redor é um dos seus objetivos. Clique e conheça a campanha.

Editais abertos

- Concurso para professor adjunto do Núcleo de Educação Física e Ciências do Esporte da UFPE – Educação Física: Bases Fisiológicas aplicadas ao Judô e a Natação 
– inscrições de 8 de janeiro a 8 de março de 2018.

- Concurso para professor efetivo da UFRJ –Rio de Janeiro - inscrições de 8 de janeiro a 6 de fevereiro de 2018.

- Especialização à distância em Mídias na Educação – DEaD UERN – inscrições até 19 de janeiro de 2018.

- Residências multiprofissionais em área profissional de saúde na UFSC - Residência Integrada Multiprofissional em Saúde do HU (RIMS) e Residência 
Multiprofissional em Saúde da Família (REMULTISF) – ingresso no ano de 2018.

A Reitoria da UFMG divulgou, no dia 28 de dezembro de 2017, o edital para Concurso Público para Carreira de Magistério 
Superior, Professor Adjunto A, na área de conhecimento Fisiologia do Exercício. A vaga é destinada ao Departamento de 
Educação Física. As inscrições ficarão abertas até o dia 26 de fevereiro de 2018 e devem ser feitas presencialmente na 
Secretaria Geral da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Confira o edital.

Próximos eventos

I Seminário Regional De Políticas Públicas e VII Semana Maranhense De Educação Física – São Luís/Maranhão - 05 a 09 de março de 2018

III Congresso Brasileiro de Estudos do Lazer, XVII Seminário Lazer em Debate - de 28 a 30 de abril de 2018 – UFMS
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