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Petrolina Salgueiro

Excelente novidade:
Está disponível o edital de seleção de
Projetos para enfrentamento da emergência de
saúde pública decorrente do COVID-19:
A reitoria do IF Sertão-PE divulgou, nesta quartafeira (15), o edital nº 10/2020, referente à seleção de
projetos para enfrentamento da emergência de saúde
pública decorrente do COVID-19, nas áreas de
Pesquisa, Extensão e Inovação, a serem executados
por servidores do Instituto. Serão destinadas 11 cotas,
podendo ser assim distribuídas: sete cotas para os
campi (uma cota por campus), uma cota para a reitoria
e três cotas para ampla concorrência.
O valor global é de R$ 220 mil, para apoio nanceiro no valor de até R$ 20 mil por proposta. Todos os
projetos aprovados serão contemplados com até duas bolsas de Iniciação Cientíca para estudantes do IF
Sertão-PE. As bolsas terão duração de cinco meses com valor mensal de R$ 400 por aluno, recurso proveniente
da Propip e da Proext, que não deverá ser contabilizado no cálculo do valor global do projeto. O período de
execução dos projetos será de 11 de maio a 11 de outubro.

Você sabe a maneira correta de usar máscaras caseiras??
O Ministério da Saúde recomenda car com ela na rosto por, no máximo, duas horas. Então, se você sabe
que vai passar mais tempo na rua, leve uma reserva e tenha uma sacola em mãos para guardar a suja.
Quando chegar em casa, deixe de molho em água sanitária por 30 minutos. Aí, é só realizar o enxágue,
deixar secando e passar o ferro quente.

Co usar
máscaras
caseiras

2h

Não encoste
nem tire a
máscara para
falar durante o uso.

Antes de
colocá-la, lave
bem as mãos.

Não pendure a
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Lave a máscara
com sabão ou
água sanitária,
deixando de
molho por 30min.

Todos contra o Covid-19:
GARRAFINHAS VAZIAS? NÃO JOGUEM FORA!
Sabe aquelas garrafas de água mineral ou de
álcool vazias que você costuma jogar no lixo? Agora
elas podem salvar vidas. Junte suas garranhas de
água mineral ou álcool e doe para a Farmácia Escola
da UNIVASF para o envasamento de álcool em gel
que estudantes e professores estão produzindo para
doação ao Hospital Universitário e Secretaria

Municipal de Juazeiro no combate ao novo
coronavirus.
As doações podem ser feitas em qualquer
quantidade e pode ser qualquer tipo e tamanho de
garrafas, desde que seja de plástico e que sejam de
água mineral ou álcool.
A entrega poderá ser feita neste ponto de coleta
abaixo:
Policlínica da UNIVASF - Petrolina (PE)

Atenção!!!
Vacinação contra a gripe tem alteração no calendário, conra as novas data e verique quais são os grupos
prioritários. Se você faz parte, tem que se vacinar:
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Idosos com 60 anos ou mais
Trabalhadores da saúde

Doentes crônicos
Caminhoneiros
Motoristas e cobradores de
transportes coletivos
Portuários
Membros das forças de
segurança e salvamento
População indígena

Professores
Crianças de 6 meses a menores
de 6 anos
Pessoas com 55 anos ou mais
Grávidas
Mães no pós-parto
Pessoas com 55 anos ou mais
Pessoas com deciência

MARÇO

ABRIL

A vacinação contra gripe
não protege contra o
Covid-19, mas ajuda no
diagnóstico da doença.

MAIO

Acesse:
para mais
informações

Atenção, alunos!!!

Editais
Enem digital

Editais
Enem impresso
Novidades de 2020
Aplicação em computador para 100 mil participantes que escolherem participar da primeira edição do
Enem Digital. Conra o edital especíco!
Atendimentos especícos agora fazem parte do atendimento especializado.
Participantes cegos ou surdocegos poderão usar leitor de tela, desde que solicitem durante a inscrição.
Participantes lactantes que levarem o lactente e o acompanhante para a aplicação terão 60 minutos
adicionais para fazer as provas, desde que solicitem atendimento especializado durante a inscrição.
Participantes autistas e surdocegos terão banca especial para correção de suas provas.
Redações escritas em braile serão corrigidas no Sistema Braile.
Carteira de Trabalho, Certicado de Reservista e Certicado de Dispensa de Incorporação não serão aceitos
como documento de identicação.
Inclusão de foto no sistema de inscrição será obrigatória.
Participantes com doenças infectocontagiosas deverão entrar em contato com o Inep para comprovar a
condição. Eles não poderão comparecer ao local de provas, mas terão a oportunidade de participar da
reaplicação.
Participantes deverão marcar a cor do seu Caderno de Questões no Cartão-Resposta.

