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

Fundação Universidade Estadual do Ceará
Comissão Coordenadora de Concurso Docente – CCCD

COMUNICADO No 30/2015-CCCD/FUNECE
(24 de julho de 2015)
Dispõe
sobre
a
entrega
dos
títulos
comprovados dos candidatos aprovados na
Prova Escrita Dissertativa para o II Concurso
Público de Provas e Títulos para Provimento do
Cargo de Professor Classes Assistente e
Adjunto do quadro de Magistério Superior da
FUNECE-2015
A Presidenta da Comissão Coordenadora de Concurso Docente da
Fundação Universidade Estadual do Ceará – CCCD/FUNECE, designada pela
Portaria 2222/2014-FUNECE, no uso de suas atribuições e considerando os Editais Nos 07
e 08/2015-FUNECE, de 20 de fevereiro de 2015, publicadoS no Diário Oficial do Estado
do Ceará, de 12 de maio de 2015, que regulamentam o II Concurso Público de Provas e
Títulos para Provimento do Cargo de Professor Classes Assistente e Adjunto do Quadro
do Magistério Superior da FUNECE, INFORMA:
1. Os candidatos aprovados na Prova Escrita Dissertativa deverão entregar currículo
padronizado comprovado, em três vias, para efeito da prova de Títulos, devendo a
comprovação ser autenticada em cartório ou no respectivo órgão competente,
pelo menos, em uma das vias.
2. O Currículo padronizado está disponível nos anexos dos respectivos Editais que
regulamentam os Concursos.
3. Os Títulos e suas comprovações deverão ser entregues impreterivelmente no 1º
dia útil subsequente à divulgação dos resultados da Prova Escrita Dissertativa, no
horário das 08 às 12 horas e das 13 às 17 h na Secretaria da Comissão
Coordenadora de Concurso Docente-CCCD que está instalada na sede da
CEV/UECE (Av. Dr. Silas Munguba, 1700, Itaperi, Fortaleza-Ceará) apenas de
forma presencial.
4. Caso o candidato não possa vir entregar os títulos pessoalmente é permitido a
entrega por terceiros mediante apresentação de Procuração registrada em
cartório.
5. Não será admitida a juntada de qualquer documento após a entrega dos Títulos.
6.

Segundo o Cronograma de Eventos dos Concursos os resultados das Provas
Escritas Dissertativas serão divulgados a partir do dia 29 de julho de 2015, à
medida em que as bancas examinadoras forem encaminhando as planilhas de
avaliação com os resultados.

7. Recomenda-se que os candidatos acompanhem diariamente a divulgação dos
resultados na página do Concurso (www.cev.uece/br). O site poderá ser
alimentado de informações e resultados várias vezes ao dia.
Fortaleza, 24 de julho de 2015
Profa. Germana Costa Paixão
Presidenta da CCCD/FUNECE

