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 50/2015-CCCD/FUNECE
(07 de agosto de 2015)
Informa sobre anulação das notas das provas
escritas dissertativas do Setor Semiologia,
Semiotécnica e Processo de Cuidar em
Enfermagem na Saúde Coletiva (Setor 1) do II
Concurso Público de Provas e Títulos para
Provimento do Cargo de Professor Adjunto da
Carreira de Docência Superior da FUNECE

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 o Edital No
08/2015-FUNECE, de 20 de fevereiro de 2015, publicado no Diário Oficial do Estado do
Ceará, de 12 de maio de 2015, que regulamenta o II Concurso Público de Provas e
Títulos para Provimento do Cargo de Professor Adjunto da Carreira de Docência Superior
da FUNECE, RESOLVE:
1. Informar que, em virtude da detecção da situação de impedimento de dois
membros da Banca Examinadora do Setor Semiologia, Semiotécnica e Processo
de Cuidar em Enfermagem na Saúde Coletiva (Setor 1), após a divulgação dos
resultados da Prova escrita dissertativa e o início das Provas didáticas, a Comissão
Coordenadora de Concurso Docente-CCCD resolve, de ofício, tornar sem efeito os
resultados da Prova escrita dissertativa desse setor, divulgados no dia 03 de
agosto de 2015 por meio do Comunicado nº 39/2015-CCCD;
2. Esclarecer que a situação de impedimento supra citada refere-se aos
examinadores 1 e 2, que desconheciam o fato de terem publicação científica em
co-autoria com dois dos candidatos, contrariando o disposto na letra E do item
5.25 do Edital No 08/2015 FUNECE;
3. Comunicar que nova Banca Examinadora será constituída para efetuar novas
correções das provas escritas e avaliação das provas didáticas;
4. Informar ainda que as provas didáticas ocorridas na manhã do dia 07 de agosto
de 2015 ficam anuladas e que as provas didáticas programadas para a tarde do
dia 07 de agosto de 2015 ficam suspensas até que se proceda à nova correção
das Provas escritas dissertativas.

Fortaleza, 07 de agosto de 2015
Profa. Germana Costa Paixão
Presidenta da CCCD/FUNECE

