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Esamaz tem dia
de vestibular
Candidatos fizeram provas para disputa de vaga em 15 Cursos

O vestibular 2018 da Es-
cola Superior da Ama-
zônia (Esamaz) foi rea-

lizado, ontem, no campus da 
Municipalidade, no bairro do 
Reduto, em Belém. A prova 
transcorreu com normalidade. 
Os candidatos (a faculdade não 
divulgou o número dos que 
faltaram) tiveram quatro horas 
para responder as questões de 
Português, Língua Estrangeira 
e Redação. Rose Solano acom-
panhou a filha de 17 anos que 
está tentando uma vaga para o 
curso de Direito, uma das novi-
dades da faculdade nesse vesti-
bular do meio de ano. “Ela op-
tou pela Esamaz porque a irmã 
já estuda Odontologia aqui. Ela 
estudou bastante e acredito que 
vai conseguir”, disse.

A prova de Português e a Re-
dação trouxeram como base um 
texto publicado em uma revista 
de circulação nacional sobre os 
Outsiders, que são pessoas com 
grande potencial para concorrer 
às eleições presidenciais, mas 
que estão fora do meio político 

atual. Primeiro a concluir a pro-
va, o vestibulando Cesar Almei-
da achou o tema da redação bem 
atual. Ele disse que foi tranquilo 
escrever sobre a situação polí-
tica do país. “O texto serve para 
que os candidatos façam uma 
reflexão sobre o futuro do Bra-
sil e isso passa pela importância 
de saber votar com sabedoria e 
consciência”, afirmou. 

Ao todo, estão sendo oferta-
das 1.300 vagas, divididas em 
15 cursos. São eles: Administra-

ção, Arquitetura e Urbanismo, 
Biomedicina, Direito, Educação 
Física, Engenharia Elétrica, Far-
mácia, Fisioterapia, Fonoaudio-
logia, Nutrição, Odontologia, 
Psicologia, Serviço Social e Te-
rapia Ocupacional. Este ano, 
a Esamaz está oferecendo três 
novos cursos: Direito, Arquite-
tura e Engenharia Elétrica. O 
listão com os aprovados será 
divulgado nesta quarta-feira, 
dia 30, no site da faculdade: 
www.esamaz.com.br.

seletivo 2018 

  Seletivo ocorreu dentro da normalidade. Resultado sai esta quarta-feira.
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Cerca de 14 mil pessoas 
participaram da 25ª Ação 
Global, em Paragominas, no 
sábado (26), uma das mais tra-
dicionais ações de responsa-
bilidade social do país. Desde 
1991, na primeira edição, em 
Minas Gerais, está em ex-
pansão. É uma iniciativa da 
Rede Globo, em parceria com 
o Serviço Social da Indústria 
(Sesi). Mais de 60 parceiros 
fazem parte. Quem foi à sede 
do Sesi de Paragominas, en-
controu uma festa de esporte, 
lazer e serviços. Cerca de 600 
voluntários ajudaram com 
consultas médicas e odonto-
lógicas, orientação jurídica, 
cuidados estéticos, exames 
rápidos diversos e emissão de 
documentos. Os documentos 
e atendimentos médicos - so-
bretudo os odontológicos - fo-
ram os serviços mais procura-
dos. E refletem uma carência 
de atendimento público.

Foram quase 40 mil aten-

dimentos diversos. Enquanto 
isso, crianças, jovens, adultos e 
idosos se divertiam com ativi-
dades esportivas e brincadei-
ras. Tudo com música. Quem 
não se mexeu tanto, apenas 
aproveitou algumas atrações 
culturais. Entre cada ativida-
de, serviço ou orientação, os 
participantes refletiram sobre 
educação, diretos humanos e 
sustentabilidade. Três temas 
de impacto na vida.

Para Malusia Fernandes, 

gerente do Sesi, a Ação Global 
continua sendo um sucesso 
que reforça o caráter solidário 
das pessoas. “Faltaram alguns 
voluntários, que não conse-
guiram chegar por causa da 
greve dos caminhoneiros. 
Mas tudo foi muito bem com 
todos os outros que vieram. 
Essa ação consolida a cidada-
nia e a solidariedade após as 
enchentes que prejudicaram a 
cidade. É a terceira edição em 
Paragominas”, avaliou.

Ação Global recebeu de 14 mil pessoas
PARAGoMiNAs

  Mais de 600 voluntários ofereceram seus serviços à população
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Pregão Eletrônico nº 17/2018
Sistema de Registro de Preços

Comunicamos que o edital do PREGÃO ELETRÔNICO nº 17/2018 do tipo 
MENOR PREÇO, publicada em 08/05/2018 no D.O.U., no Amazônia Jornal e 
no Portal da Unifesspa foi alterado para o dia 12 de junho de 2018, às 08:30h 
(horário de Brasília), destinado CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE 
OBRA TERCEIRIZADA PARA FUNÇÃO DE MOTORISTA E ENCARREGADO, 
OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ - UNIFESSPA.  

O EDITAL estará à disposição dos interessados, no Portal de Compras do 
Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br. Maiores informações 
pelo telefone (94) 2101-7149 ou através do e-mail: licitacao@unifesspa.edu.br.

DIONESIA PEREIRA DA SILVA
Pregoeiro da Unifesspa

Port. Nº. 1.257/2017

AVISO DE ALTERAÇÃO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL 
E SUDESTE DO PARÁ
DIVISÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO


