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

Universidade Estadual do Ceará
Comissão Executiva do Vestibular – CEV

COMUNICADO Nº 122/2018-CEV/UECE
(30 de outubro de 2018)
Dispõe sobre alterações nas datas dos itens
21 e 22 do Cronograma de Eventos do
Concurso da SECULT.
O Presidente da Comissão Executiva do Vestibular da Universidade Estadual do Ceará
(CEV/UECE), no uso de suas atribuições, considerando que a CEV/UECE, por delegação da Fundação
Universidade Estadual do Ceará (FUNECE), é a Organizadora do Concurso em referência, considerando o
Edital Nº 01/2018-SECULT/SEPLAG, de Regulamentação do Concurso Público de Provas e Títulos
destinado ao provimento de cargos efetivos a serem lotados na Secretaria da Cultura do Estado do
Ceará, publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará de 29 de junho de 2018, considerando o
Comunicado Nº 72/2018-CEV/UECE, de aditivo ao Edital, de 23 de julho de 2018, torna públicas
informações sobre alterações nas datas dos itens 20, 21 e 22 do Cronograma de Eventos do Concurso da
SECULT.

1. Por motivos de força maior, fica adiada a divulgação do resultado da análise dos recursos
relativos à prova objetiva do Concurso da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará.
2. As datas referentes aos itens 21 e 22 do Cronograma de Eventos ficam alteradas em razão
do adiamento da seguinte forma:
Item

21

22

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;
b) gabaritos oficiais definitivos (após recursos) da prova objetiva;
c) resultado definitivo da Prova Objetiva para todos os cargos;
d) relação dos candidatos habilitados para a Avaliação de Títulos;
e) grade definitiva de respostas da prova objetiva para todos os cargos.
Entrega dos Títulos
a) O Currículo Padronizado e os Títulos serão entregues nos guichês localizados
no pátio anexo à CEV/UECE em envelope lacrado e identificado, com rótulo
(colado) que será disponibilizado no endereço eletrônico do Concurso
(www.uece.br/cev); OU
b) Enviado por via postal (SEDEX ou correspondência com aviso de recebimento)
para o endereço Av. Dr. Silas Munguba, 1700, Campus do Itaperi, Fortaleza,
Ceará, CEP 60.714-903. Neste caso, o carimbo da postagem da
correspondência deverá ter data, obrigatoriamente, até 06/11/2018
(inclusive), último dia de entrega ou envio da documentação dos títulos.
Ficando ciente o candidato de que se a documentação for entregue na
CEV/UECE após 20/11/2018 (data de divulgação do resultado preliminar da
Avaliação de Títulos), seus títulos não serão avaliados.

Dia

Data/Período

5ª

01/11/2018

Início (8h)

2ª

05/11/2018

Término
(17h)

3ª

06/11/2018

3. Ficam sem alterações as demais datas do referido Cronograma.

Fortaleza, 30 de outubro 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.

