




Decomposição de mapas regulares

Publicado por Da Redação em 29 de maio de 2015 - 17:45 - Categoria: Cursos e palestras

Dia 1º de junho, às 14h30, será realizada mais uma edição do programa Colóquios em 
Ciências da Computação, do Departamento de Computação e Matemática (DCM) da 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP) da USP.

A palestrante desta edição é a professora Pouya Mehdipour Balagafsheh, da Universidade 
Federal de Viçosa, que falará sobre o tema Newhouse Spectral Decomposition for Regular 
Maps. 

O evento é gratuito, aberto ao público, na Sala 25, Bloco 4 do Departamento de 
Computação e Matemática da FFCLRP, campus  da USP em Ribeirão Preto, Avenida 
Bandeirantes, 3900.

Mais informações: (16) 3315-0562
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Queda em vagas de emprego

Publicado por Da Redação em 29 de maio de 2015 - 15:30 - Categoria: Publicações

Por: Daniel Navarro, Assessoria de Comunicação da FEARP

A Região Administrativa de Ribeirão Preto (RARP) registrou a criação de 24 postos de 
trabalho em março de 2015. Apesar do saldo positivo, o número é muito inferior às mais 
de 2 mil contratações realizadas no mesmo período de 2014 e as 1.408 contratações de 
fevereiro deste ano.

Os dados foram publicados pelo Boletim Mercado de Trabalho, do Centro de Pesquisa em 
Economia Regional (Ceper), ligado aos professores da Faculdade de Economia, 
Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto (FEARP) da USP. O estudo mostra ainda 
que, na avaliação por municípios, Ribeirão Preto registrou a criação de 386 vagas no 
período, número menor do que o registrado em março de 2014, quando foram criados 
427 postos de trabalho.

Os segmentos que mais contribuíram para o saldo de contratações do setor de Serviços 
foram Atividades de Teleatendimento; Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, com 
Predominância de Produtos Alimentícios;  Hipermercados e Supermercados; Serviços 
Móveis de Atendimento a Urgências e Atividades de Atendimento Hospitalar.

Sertãozinho registrou em março de 2015 um saldo de destruição de 1.146 vagas. Os 
segmentos que mais contribuíram para o resultado negativo foram: Comércio Varejista de 
Ferragens, Madeira e Materiais de Construção, Montagem de Instalações Industriais e de 
Estruturas Metálicas e Fabricação de Máquinas e Equipamentos para as Indústrias de 
Alimentos, Bebidas e Fumo.

Já Franca teve saldo positivo de 1.404 contratações em março de 2015. O resultado, 
porém, representa uma redução do montante de contratações em relação ao registrado 
em fevereiro, quando foram criadas 2.076 novas vagas. Entre os setores, o melhor 
desempenho é atribuído à Indústria, que registrou 1.253 contratações.

O município de Campinas  encerrou o mês de março com saldo positivo de 1.079 vagas, 
um aumento em comparação ao saldo exibido em março de 2014, quando foram 
registradas 471 contratações. Entre os setores, o de melhor desempenho foi o de 
Serviços, que registrou a criação de 1.160 novos postos de trabalho.

São José do Rio Preto registrou em março de 2015 saldo de 406 contratações, um 
aumento de vagas criadas em comparação ao mesmo mês de 2014, quando foram 
registradas 147 admissões. A cidade também reverteu o saldo de destruição líquida de 
vagas exibido em fevereiro de 2015, quando foram registradas 136 demissões. Entre os 
setores, o melhor desempenho também ficou com o setor de Serviços, seguido pela 
Construção Civil e Comércio.

Acesse o boletim na íntegra [1] pelo site da Fundação para Pesquisa e Desenvolvimento da 
Administração, Contabilidade e Economia (Fundace).

Mais informações: (16) 3931-1313
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Campanha do Agasalho da FORP

Publicado por Da Redação em 29 de maio de 2015 - 15:00 - Categoria: Quadro de avisos

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), da Faculdade de Odontologia de 
Ribeirão Preto (FORP) da USP está promovendo a campanha CIPA/FORP/USP aquecendo 
corações.

A ação tem o objetivo de arrecadar roupas e calçados, entre os meses de maio e junho, 
para serem doados as casas assistenciais de Ribeirão Preto. As caixas para depósito dos 
agasalhos estão distribuídas pela FORP (Av. Bandeirantes, 3.900, Ribeirão Preto) e as 
doações serão realizadas após o encerramento da campanha.

Mais informações: e-mail vivianecassia@usp.br
[1]
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Luta contra Queimaduras

Publicado por Da Redação em 29 de maio de 2015 - 11:17 - Categoria: Quadro de avisos

Por Rosemeire Soares Talamone, do Serviço de Comunicação Social do Campus de 
Ribeirão Preto

Dias 6 e 8 de junho, o Grupo de Investigação em Reabilitação e Qualidade de Vida 
(GIRQ), da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP) da USP, promoverá atividades 
com pacientes sobreviventes de queimaduras em prol do Dia Nacional de Luta contra 
Queimaduras.

No dia 6, às 13 horas, haverá atividades lúdicas com crianças sobreviventes de 
queimaduras e o primeiro dia da beleza para as cuidadoras dessas crianças no Espaço 
Cultural e de Extensão Universitária (ECEU), da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 
(FMRP) da USP, que fica na Avenida Nove de julho, 980.

No dia 8,  às 14 horas, haverá palestras, vídeos entre outras ações, somente para 
convidados sobreviventes de queimaduras. Será no Anfiteatro Waldemar Barnsley Pessoa, 
Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas da FMRP, na Rua Bernardino de Campos, 
1.000, Ribeirão Preto.

Mais informações: e-mail raquel.pan@usp.br, com Raquel Pan
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