


o progressoo progressoo progressoo progressoo progresso C2-3
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Geral

CENTRO DE TERAPIAS ORIENTAIS - CTO
Medicina Tradicional Chinesa

Pós-Graduação Acupuntura
Capacitação de Profissionais da Área de Saúde

É uma terapia milenar chinesa com mais de 3 mil anos
de existência, reconhecida pela Organização Mundial
de Saúde - OMS e pelos Conselhos Federais de Saúde.

Biomedicina � Enfermagem � Farmácia
Fisioterapia � Medicina � Odontologia

Psicologia � Terapia Ocupacional

Contato: (99) 98110-0575 � (99) 96174-2961

HOSPITAL SÃO RAFAEL LTDA

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária

Os representantes Estatutários Administradores do Hospi-
tal São Rafael Lida, no uso das suas atribuições e nos termos
do art. 1.152, §§1° e 2° do Código Civil, convoca todos os Asso-
ciados para Assembleia Geral Extraordinária, de forma pre-
sencial, a realizar-se em sua sede social, localizada a Av. Dor-
gival Pinheiro de Sousa, 1178, Centro, Imperatriz-MA CEP: 65903-
270, sala de reuniões, no dia 03/08/2022, com a primeira cha-
mada às 17h00 com 75% dos associados e 17h30min em
segunda chamada, com qualquer número de associados, com
a seguinte ordem do dia:

1. Análise de proposta Comercial referente a venda do Hos-
pital São Rafael Ltda.

Imperatriz (MA), 21 de Julho de 2022.�

- Auxiliar de Depósito
- ensino médio + CNH B
- Tapeceiro
- Churrasqueiro
- Costureira
- Babá
- Vendedor Externo
- Supervisor de Vendas Externas
- Copeiro
- Operador de Empilhadeiras
- Técnico em Edificações
- Vendedor Interno
- Cozinheiro
- Estoquista
- Vaqueiro - que saiba tirar leite
- Consultor de Vendas
- Auxiliar de Mecânico.

Os interessados devem procurar o SINE munidos de
documentos pessoais e Carteira de trabalho assinada com a

referida área pleiteada a partir das 7h até às 13h na rua
Maranhão n° 538, Centro, esquina

com a Rua Luís Domingues.

VAGAS DISPONÍVEIS NO SINE
Currículo para: agsineitz.curricullum@bol.com.br

Fone: (99) 99164-2090.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA (MA)

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL nº 008/2022
(SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS � SRP)

(EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)

A Prefeitura Municipal de João Lisboa � MA, por seu Pregoeiro
e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos
que realizará licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial. TIPO:
Menor preço por Item. OBJETO: Aquisição eventual e futura de
uniformes e acessórios para as bandas de fanfarras das esco-
las da rede de ensino municipal. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02,
Decreto Municipal nº 03/2011, Decreto Municipal nº 10/2017, Lei
nº 8.666/93 e as condições do Edital. Recebimento e abertura
dos envelopes Proposta e Habilitação: às 08:00 horas do dia 05
de Agosto de 2022. O Edital e seus anexos poderão ser consul-
tados e obtidos gratuitamente por meio do site
www.joaolisboa.ma.gov.br  ou por meio de solicitação ao Prego-
eiro em dias úteis, das 08:00 hs às 12:00 hs, na sede da Comis-
são Permanente de Licitações sito na Av. Imperatriz nº 1331,
Centro, João Lisboa � MA, mediante o pagamento do valor de R$
20,00 (vinte reais), a ser recolhido através de Documento de
Arrecadação Municipal � DAM. MARCOS VENICIO VIEIRA LIMA -
PREGOEIRO

(99) 99122-2486(99) 99122-2486(99) 99122-2486(99) 99122-2486(99) 99122-2486

Salão com capacidade
para 200 pessoas

Rua Frei Manoel Procópio, 58 - Centro

ALUGA-SE PARA EVENTOS

Foi divulgado dia 18 o  Edital n.º 22/2022-GR/UEMA do
Processo Seletivo de Acesso à Educação Superior (PAES)
2023, para os cursos de graduação da Universidade Estadual
do Maranhão (UEMA) e Universidade Estadual da Região
Tocantina do Maranhão (UEMASUL). Ao todo, serão oferta-
das 4.320 vagas para os 20 campi da UEMA e 905 vagas para
a UEMASUL, distribuídas para Açailândia, Estreito e Impera-
triz. As inscrições serão realizadas de 25 de julho a 09 de se-
tembro de 2022, exclusivamente pelo site   https://
sigconcursos.uema.br/eventoselecionado

As vagas para a UEMASUL disponíveis neste edital são para
os cursos de História, Geografia, Administração, Pedagogia,
Matemática, Ciências Biológicas, Química, Engenharia Agronô-
mica, Engenharia Florestal, Medicina Veterinária, Física, Letras
Língua Portuguesa, Letras Língua Inglesa, Medicina, Ciências
Naturais (Física/Matemática), Direito e Engenharia Civil. 

�Somos referência para os maranhenses da Região Tocanti-
na e adjacências na formação de profissionais da área de licen-
ciatura e bacharelado, por isso, estamos ofertando vagas para
os cursos dos nossos três campi, inclusive Medicina para Impe-
ratriz e Direito para Açailândia que são os cursos criados mais
recentes. É necessário que os vestibulandos fiquem atentos, para
não perderem os prazos, pois nossa única forma de ingresso na
universidade é o vestibular (PAES), organizado pela UEMA� -
explica a reitora a UEMAUSUL, Luciléa Ferreira Lopes. 

Inscrições
As inscrições poderão ser realizadas no site https://

O Ministério da Educação
fixou o valor semestral mínimo
e máximo de financiamento
para o Fundo de Financiamen-
to Estudantil (Fies) para o cur-

Publicado edital do vestibular da
UEMA E UEMASUL (PAES 2023)

As inscrições começam dia 25 de julho e seguem até 09 de setembro.
A prova será realizada em etapa única no dia 27 de novembro de 2022
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ó www.paes.uema.br no período de 25 de julho a 09 de setem-

bro de 2022. O valor da taxa é de R$ 85,00. Poderá inscrever-
se no processo seletivo, o candidato que concluiu integralmen-
te o ensino médio. Confira todos os pré-requisitos exigidos no
edital. Interessados devem seguir as seguintes instruções:

Siga as orientações indicadas:
�Acessar o site http://www.paes.uema.br.
�Ler o edital n.° 22/2022-GR/UEMA.
�Selecionar no menu o item PAES 2023.
�Optar por um dos sistemas de vagas: universal ou especial

de reservas de vagas 1, 2 ou 3.
�Preencher, conferir, confirmar e imprimir o requerimento

de inscrição, em conformidade com o edital.
�Gerar boleto bancário no site acima mencionado.
�Efetuar o pagamento em qualquer agência do Banco do

Brasil ou nos seus correspondentes bancários até a data que
consta no edital.

Provas
A prova do PAES 2023 será realizada em etapa única no dia

27 de novembro de 2022, constituída de sessenta questões ob-
jetivas de múltipla escolha, abrangendo os conteúdos progra-
máticos dos componentes curriculares com as diretrizes nacio-
nais que integram o ensino médio, mais uma proposta de pro-
dução textual  do tipo dissertativo-argumentativo sobre o tema
indicado pela banca e  as seguintes obras literárias recomen-
dadas como leitura obrigatória são:

�Cazuza, Viriato Correia.
�Uma ideia toda azul, Marina Colasanti.
�Perto do coração selvagem, Clarice Lispector.

Para dúvidas e mais informações
A Divisão de Operação de Concursos Vestibulares

(DOCV), com o apoio dos demais órgãos da UEMA, é res-
ponsável por todas as tarefas e atribuições relacionadas à
execução do PAES 2023. E-mail: paes@uema.br

                                                         (Maria Almeida)

MEC define valores semestrais
para financiamento do Fies

Para curso de medicina, valor máximo é de R$ 52,8 mil

so de medicina e para os de-
mais cursos a serem financia-
dos. A inscrição do Fies deve-
rão ser feitas no site do minis-
tério, de 9 a 12 de agosto.

De acordo com a Resolu-
ção nº 50, publicada no Diário
Oficial da União de ontem (22),
no caso do curso de medicina,
o valor semestral máximo será
de R$ 52.805,66. Para os de-
mais cursos, o valor máximo
por semestre será de R$
42.983,70. Já o valor mínimo
de financiamento para todos os
cursos será de R$ 300.

São disponibilizadas cerca
de 100 mil vagas por ano para
este fundo, que tem por obje-
tivo conceder financiamento a
estudantes em cursos superi-
ores não gratuitos, com juros
zero e uma escala de financi-
amento que varia conforme a
renda familiar do candidato.

Para participar, o candida-
to precisa ter renda familiar
mensal bruta, por pessoa, de
até três salários mínimos, além
da nota igual ou superior a 450
no Enem e não ter zerado a
prova de redação.

Segundo a resolução, os
valores máximos e mínimos
�aplicam-se também aos adi-
tamentos de renovação se-
mestral contratados a partir
do 2º semestre de 2022, re-
ferentes aos contratos de fi-
nanciamento que se encon-
trem na fase de utilização�.
(Agência Brasil)
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