Governo do Estado do Ceará
Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior

Universidade Estadual do Ceará
Comissão Executiva do Vestibular – CEV

COMUNICADO No 85/2015-CEV/UECE
(06 de julho de 2015)
Dispõe sobre datas referentes ao
Exame Médico da Inspeção de
Saúde da 5ª Turma do Concurso
Público para Soldado da Polícia
Militar do Ceará (PMCE) de 2011.

O Presidente da Comissão Executiva do Vestibular da Universidade Estadual do
Ceará – CEV/UECE, no uso de suas atribuições, considerando o contrato celebrado entre
a FUNECE – Fundação Universidade Estadual do Ceará, contratada, e a AESP – Academia
Estadual de Segurança Pública, contratante, objetivando a realização da Inspeção de
Saúde, Prova de Capacidade Física, Avaliação Psicológica e Prova Final do Curso de
Formação, relacionadas com a 5ª Turma do Concurso Público para Soldado da
PMCE/2011, e, considerando a concordância do Gestor do Contrato, torna público o que
segue:
1. Os candidatos com requisições de exames complementares para a Inspeção de Saúde,
solicitadas pelos médicos (item 8.9.2.1 do EDITAL Nº 1/2011 – PMCE – Edital de
Abertura), no dia 05/07/2015, data da Inspeção de Saúde, deverão observar o que
segue:
a) Novo Exame Clínico – Data de Apresentação: 15/07/2015, local e horário:
CEV/UECE, 16 horas. O candidato deverá chegar com antecedência mínima de 30
(trinta) minutos do horário de apresentação.
b) Laudo de Avaliação de Especialista – Data da entrega: até o dia 15/07/2015,
local e horário: CEV/UECE, das 08 às 12 e das 13 às 17 horas.
c) Exame (s) Complementar (es) – Data da entrega: até o dia 15/07/2015, local e
horário: CEV/UECE, das 08 às 12 e das 13 às 17 horas.
d) Trazer ou enviar no SEDEX cópia simples da requisição do médico.
1.1. A CEV/UECE fica localizada na Av. Dr. Silas Munguba, 1700, Itaperi, CEP 60714-903,
Fortaleza, Ceará.
1.2. Para atender a requisição da alínea “a” é obrigatória a presença do candidato, na
data local e horário estabelecidos. Com relação as requisições da alíneas “b” e “c”, o
atendimento poderá ser feito na forma presencial ou por SEDEX, desde que a
entrega na CEV/UECE seja no máximo até as 17 horas do dia 15 de julho de 2015,
horário de encerramento do expediente.
1.3. O candidato que não atender, pelo menos, uma das requisições complementares
previstas no subitem 1 deste Comunicado será considerado não recomendado no
Exame Médico.
2. As seguintes datas são relacionadas com a Inspeção de Saúde:
Data

Evento

15/07/2015

Data limite para atendimento das requisições complementares.

Data

Evento

17/07/2015

Divulgação no site da CEV/UECE (www.uece.br/cev) do resultado
preliminar da Inspeção de Saúde.

18 e 19/07/2015

Período de recurso questionando o resultado preliminar da Inspeção de
Saúde, somente pela internet no site da CEV/UECE, iniciando-se às 09
horas do dia 18/07/2015 e encerrando-se às 18 horas do dia
19/07/2015

22/07/2015

Divulgação no site da CEV/UECE do resultado definitivo (após recursos)
da Inspeção de Saúde.

Fortaleza, 06 de julho de 2015
Prof. Dr. Fábio Perdigão Vasconcelos
Presidente da CEV/UECE

O original deste Comunicado está assinado e arquivado na CEV/UECE e confere com esta
versão divulgada neste endereço eletrônico.
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