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

Universidade Estadual do Ceará
Comissão Executiva do Vestibular – CEV

COMUNICADO No 79/2016-CEV/UECE
(19 de agosto de 2016)
Dispõe sobre a prorrogação do período de inscrição
do Concurso Público de Provas e Provas e Títulos
para Provimento de cargos efetivos no Quadro de
Pessoal da Prefeitura de Tianguá - 2016.

O Presidente da Comissão Executiva do Vestibular da Universidade Estadual do
Ceará - CEV/UECE, no uso de suas atribuições, considerando os Editais Nº 01/2016PMT/Tianguá (Republicado), de 20 de julho de 2016, de abertura do Concurso e Nº
02/2016-PMT/Tianguá, de 04 de agosto de 2016, de retificações do Edital de abertura,
que regulamentam o Concurso Público de Provas e Títulos e de Provas para provimento
de cargos efetivos integrantes do Quadro de Pessoal do Poder Executivo do município de
Tianguá, considerando as disposições do subitem 3.1 do Edital de abertura que tratam da
prorrogação ou reabertura do período de inscrição, considerando as disposições do
subitem 12.4 do mesmo edital que trata de alterações editalícias e considerando a
decisão administrativa do Prefeito Municipal de Tianguá em prorrogar o período de
inscrição do Concurso, torna públicas as seguintes informações:
1. Fica o período de inscrição para o Concurso Público de Provas e Títulos e de Provas
para provimento de cargos efetivos integrantes do Quadro de Pessoal do Poder
Executivo do município de Tianguá prorrogado até as 23h59min do dia 30/08/2016
(terça-feira).
1.1.As datas dos itens 4 e de 9 a 14 do Cronograma do Concurso divulgado no site
(www.uece.br/cev) no dia 20 de julho de 2016 ficam alterados da seguinte
forma:
ITEM DESCRIÇÃO DO EVENTO
4

4-A
9-A
10-A

11-A

12-A
13-A

Inscrição
30 dias corridos sem interrupção, somente pela
internet, no site do Concurso.

Início (8h)
Término
(23h59)

Inscrição
Início (0h)
10 dias corridos sem interrupção de prorrogação
Término
das inscrições, somente pela internet, no site do
(23h59)
Concurso.
Último dia de pagamento do boleto bancário
Último dia para o candidato que concorre à vaga reservada para
pessoa com deficiência providenciar o envio (SEDEX ou e-mail) dos
documentos listados nas alíneas ‘a’, ‘b’, ‘c’ e ‘d’ do subitem 4.9 do
Edital
Último dia para o candidato que necessita de condições especiais
(deficiente ou não) para a realização das Provas providenciar a entrega
(Protocolo Geral da FUNECE em Fortaleza) ou o envio (SEDEX ou email) dos documentos, todos de conformidade com as disposições do
subitem 5.1 do Edital
Divulgação, no site do Concurso, do resultado preliminar dos pedidos
de inscrição.
Recurso, somente online, no site do Concurso,
Início (8 h)
questionando o resultado preliminar dos pedidos de
Término (17h)
inscrição.

Divulgação no site do Concurso, após as 17 horas, do que segue:
14-A a) Resultado definitivo dos pedidos de inscrição;
b) Convocação para as Provas Objetivas e Discursiva/Dissertativa.

DIA

DATA/PERÍODO

6ª

22/07/2016

Sáb

20/08/2016

Dom

21/07/2016

3ª

30/08/2016

4ª

31/08/2016

4ª

31/08/2016

4ª

31/08/2016

5ª

08/09/2016

6ª

09/09/2016

2ª

12/09/2016

5ª

15/09/2016

1.2.A prorrogação das inscrições não acarretará nenhuma alteração nas datas do
Concurso a partir do item 15 do Cronograma, ou seja, as datas das provas e de
todos os eventos do Concurso após as provas ficam sem nenhuma alteração.
1.3.O novo Cronograma do Concurso, com estas alterações, está disponibilizado no
site do Concurso.
Fortaleza, 19 de agosto de 2016.
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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