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

Fundação Universidade Estadual do Ceará
Comissão Executiva do Vestibular – CEV

COMUNICADO Nº 25/2018-CEV/UECE
(04 de maio de 2018)
Dispõe sobre alterações de datas no
Cronograma de Eventos do Concurso Público
do DETRAN/CE-2017/2018 e dá outras
informações pertinentes.
O Presidente da Comissão Executiva do Vestibular da Universidade Estadual do
Ceará - CEV/UECE, no uso de suas atribuições, considerando os Editais Nº 01/2017DETRAN/SEPLAG, publicado no DOE de 15 de setembro de 2017, de abertura do Concurso
Público de Provas e Títulos e de Provas para provimento de cargos efetivos no quadro de
pessoal do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará - DETRAN, e Nº 02/2017DETRAN/SEPLAG, que dispôs sobre Alteração do Calendário de Provas do Concurso do
DETRAN/CE e deu outras providências, publicado no DOE de 26 de dezembro de 2017, e
considerando o contrato celebrado entre a Fundação Universidade Estadual do Ceará FUNECE e o DETRAN/CE, objetivando a organização e a execução do Concurso Público,
torna públicas alterações de datas no Cronograma de Eventos do Concurso Público do
DETRAN/CE-2017/2018 e dá outras informações pertinentes.
1. Considerando que houve a interposição de 2.829 (dois mil oitocentos e vinte e nove)
recursos referentes à prova objetiva da fase única do cargo de Agente de Trânsito e
Transportes e a necessidade de tempo além do previsto para análise e julgamento de
todos os recursos;
2. Considerando os prazos recursais, questionamentos relacionados com gabaritos e a
conveniência da divulgação, em uma mesma data, dos resultados finais definitivos do
Concurso referentes aos cargos de Vistoriador; Analista de Trânsito e Transportes (nas
especialidades de Administração, Arquitetura, Ciências Contábeis, Engenharia Civil,
Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Assuntos Educacionais e Tecnologia da
Informação); Assistente de Atividades de Trânsito e Transportes; e Agente de Trânsito e
Transportes.
3. Diante do exposto, será necessário alterar Cronograma de Eventos na forma seguinte:
Resultado Final Preliminar do cargo de Analista de Trânsito e Transportes
Item

17.14

17.15

Descrição do Evento
Divulgação no site do Concurso, após as 17 horas, do que segue:
a) resultado final preliminar referente ao cargo de Analista de Trânsito e Transportes (Nível Superior),
em todas as oito especialidades, consistindo das listagens de classificação geral (ampla disputa e
PcD - quando for o caso), por regional de lotação;
b) resultado final preliminar referente ao cargo de Analista de Trânsito e Transportes (Nível Superior),
nas especialidades de Administração, código 1, Engenharia Civil, código 4, Tecnologia da
Informação, código 10, consistindo das listagens de classificação especial (somente PcD), se houver
aprovados e classificados.
Recurso, somente online, no site do Concurso questionando o Resultado Final Início (8h)
Preliminar do Concurso para o cargo de Analista de Trânsito e Transportes (Nível
Término (17h)
Superior), em todas as oito especialidades.

Dia

Data/Período

6ª

11/05/2018

2ª

14/05/2018

3ª

15/05/2018

Resultado Final Preliminar do cargo de Agente de Trânsito e Transportes
Item

18.7

Descrição do Evento
Divulgação no site do Concurso, após as 17 horas, do que segue:
a) resultado da análise dos recursos relativos à prova objetiva para o cargo de Agente de Trânsito e
Transportes;
b) gabaritos oficiais definitivos (após recursos) da prova objetiva para o cargo de Agente de Trânsito e
Transportes;
c) resultado da fase única do Concurso para o cargo de Agente de Trânsito e Transportes;
d) grade definitiva de respostas para da prova objetiva para o cargo de Agente de Trânsito e
Transportes.
O original deste Comunicado está assinado e arquivado em meio físico na CEV/UECE.

Dia

Data/Período

2ª

14/05/2018
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Item
18.8

18.9

Descrição do Evento
Divulgação no site do Concurso, após as 17 horas, do que segue:
a) resultado final preliminar referente ao cargo de Agente de Trânsito e Transportes, consistindo das
listagens de classificação geral (ampla disputa e PcD), por regional de lotação;
b) resultado final preliminar referente ao cargo de Agente de Trânsito e Transportes, consistindo das
listagens de classificação especial (somente PcD), sem considerar a regional de lotação.
Recurso, somente online, no site do Concurso questionando o Resultado Final
Preliminar do Concurso para o cargo de Agente de Trânsito e Transportes.

Dia

Data/Período

4ª

16/05/2018

Início (8h)

5ª

17/05/2018

Término (17h)

6ª

18/05/2018

Dia

Data/Período

4ª

30/05/2018

Resultado Final Definitivo do Concurso (Todos os Cargos)
Item

Descrição do Evento
Divulgação no site do Concurso, após as 17 horas, do Resultado Final Definitivo, após recursos, do
Concurso, na forma seguinte:
Cargo de Vistoriador (nível médio)
a) Listagens de classificação geral (ampla disputa e PcD), por regional de lotação;
b) listagem (única) de classificação especial (somente PcD), com a indicação da regional de lotação de
opção do candidato.
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Cargo de Assistente de Atividades de Trânsito e Transportes (nível fundamental)
c) Listagens de classificação geral (ampla disputa e PcD), por regional de lotação;
d) listagem (única) de classificação especial (somente PcD), com a indicação da regional de lotação de
opção do candidato.
Cargo de Analista de Trânsito e Transportes, em todas as especialidades (nível superior)
e) Listagens de classificação geral (ampla disputa e PcD), por especialidade e por regional de lotação;
f) listagem (única) de classificação especial (somente PcD), referente à especialidade de Tecnologia
da Informação.
Cargo de Agente de Trânsito e Transportes (nível médio)
g) Listagens de classificação geral (ampla disputa e PcD), por regional de lotação;
h) listagem (única) de classificação especial (somente PcD), com a indicação da regional de lotação de
opção do candidato.

Fortaleza, 04 de maio de 2018
Prof. Dr. Fábio Perdigão Vasconcelos
Presidente da CEV/UECE

• O original deste Comunicado está assinado e arquivado em meio físico na CEV/UECE.
• Comunicado Nº 25/2018-CEV/UECE, de 04/05/2018 - Dispõe sobre alterações de datas no Cronograma de Eventos do Concurso Público do
DETRAN/CE-2017/2018 e dá outras informações pertinentes.
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