Prefeitura Municipal de Sobral
Secretaria da Ouvidoria, Controladoria e Gestão

ESTADO DO CEARÁ
Fundação Universidade Estadual do Ceará - FUNECE
Comissão Executiva do Vestibular – CEV/UECE

Concurso Público de Provas e Títulos para Provimento de Cargos Efetivos do Município de Sobral
(Edital Nº 02/2018-SECOG/PMS, DOM de 13/04/2018 e Comunicado de Retificação Nº 22/2018-CEV/UECE, de 27/04/2018)

Cole, neste espaço, a fotocópia de sua carteira de identidade na mesma posição indicada no Modelo Fictício abaixo:

x

Assinatura igual à do documento de Identidade acima

R E Q U E R I M E N T O

Silva da Silva Silva
Assinatura atual

O F I C IA L

P A D R O N I Z A D O

(PARTICIPAÇÃO DE ADVENTISTA NO CONCURSO)

Solicitação
O(A) candidato(a) abaixo identificado(a), adventista, solicita permissão para ser submetido à prova do dia 21/07/2018
(sábado), do Concurso Público da Prefeitura de Sobral (CE), após o pôr do sol, em virtude de suas convicções religiosas.
NOME

CPF

No DO PEDIDO DE
INSCRIÇÃO

RG

TELEFONE 1

TELEFONE 2

Condições para Deferimento da Solicitação
1. Enviar, juntamente com este Requerimento, um documento de comprovação de filiação à Igreja Adventista, escaneados, para o e-mail do
Concurso (concurso.sobral@uece.br), até o dia 06/06/2018 (quarta-feira);
2. Ter tido o pedido de inscrição ou de isenção deferido (aceito);
3. Comparecer ao local de prova no mesmo horário dos demais candidatos e se apresentar ao Coordenador Local, informando sua condição de
adventista e aguardar as instruções do Coordenador;
4. Concordar em ficar isolado em sala destinada para este fim, no período compreendido entre o início da prova para os demais candidatos até o
pôr do sol, horário em que será iniciada a prova dos adventistas;
5. Trazer consigo água e lanche, suficiente para o período de isolamento e de aplicação da prova, tendo em vista que a CEV/UECE não fornecerá
tais materiais;
6. As embalagens da água e do lanche deverão estar de acordo com as regras estabelecidas nos subitens 7.11.1 e 7.11.2 do Edital do Concurso;
7. No período de isolamento serão adotadas as seguintes disposições:
(i) Os candidatos serão vigiados por fiscais;
(ii) Os candidatos deverão acomodar todos os pertences em embalagem porta-objetos;
(iii) Não poderá haver comunicação entre os candidatos, sendo permitida apenas com os fiscais;
(iv) Os candidatos não poderão realizar nenhuma atividade, nem mesmo fazer leitura da bíblia ou outros documentos religiosos, sendo
permitido beber água e lanchar;
(v) Será permitida a ida dos candidatos ao banheiro, desde que acompanhados por fiscal.
Termo de Ciência
Estou ciente de todas as condições e estou de acordo com todas elas.

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO CANDIDATO

