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

Universidade Estadual do Ceará
Comissão Executiva do Vestibular – CEV

COMUNICADO Nº 128/2018-CEV/UECE
(06 de novembro de 2018)
Dispõe sobre 2º Período de inscrições e alterações
no Cronograma de Eventos do Concurso Público da
Câmara Municipal de Itarema 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 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-CMI, de Regulamentação do Concurso Público de Provas destinado ao provimento de
cargos efetivos a serem lotados na Câmara Municipal de Itarema, Ceará e considerando o Ofício Nº
081/2018, de 05 de novembro de 2018, do Presidente da Câmara Municipal de Itarema, torna públicas
informações sobre o 2º Período de Inscrições e alterações no Cronograma de Eventos do Concurso.

Do Novo Período de Inscrições
1. As inscrições para o Concurso Público da Câmara Municipal de Itarema serão reabertas no período
das 8 horas do dia 07 às 23h59min do dia 13 de novembro de 2018.
2. Os procedimentos para o novo período de inscrição são os mesmos que foram estabelecidos para o
primeiro período.
3. Os candidatos que já se inscreveram e pagaram a taxa de inscrição estão com suas inscrições
validadas não precisando retornar ao sistema.
4. Os candidatos que se inscreveram no primeiro período de inscrição e não efetuaram o pagamento da
taxa de inscrição, poderão acessar o sistema de inscrição para gerar outro boleto para pagamento
com a nova data de vencimento (14/11/2018).

Do Novo Cronograma do Concurso
5. Em virtude da reabertura das inscrições, o Cronograma de Eventos do Concurso ficou alterado.
6. Na 2ª Edição do Cronograma do Concurso constam as novas datas dos Eventos do Certame, dentre
as quais destacamos:
a) Vencimento do Boleto Bancário: 14/11/2018;
b) Data da Prova: 09/12/2018;
c) Resultado Final do Concurso: 21/12/2018.
7. A 2ª Edição do Cronograma de Eventos está disponibilizado, nesta data, no site do Concurso.

Fortaleza, 06 de novembro 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.

