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

Fundação Universidade Estadual do Ceará
Comissão Executiva do Vestibular – CEV

COMUNICADO Nº 02/2019-CEV/UECE
(04 de janeiro de 2019)
Dispõe sobre convocação de candidata sub judice
para a Prova Prática (Aula), 2ª Etapa do Concurso
Público de Provas e Títulos para Professor da
Secretaria da Educação do Estado do Ceará – 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 que a CEV/UECE, por
delegação da Fundação Universidade Estadual do Ceará (FUNECE), é a Organizadora do
Concurso Público de Provas e Títulos para Professor da Secretaria da Educação do Estado
do Ceará (SEDUC/CE), considerando o Edital Nº 030/2018-SEDUC/SEPLAG, publicado no
Diário Oficial do Estado do Ceará (DOE) de 20 de julho de 2018, de regulamentação do
Concurso em referência, e o Edital Nº 33/2018-SEDUC/SEPLAG, publicado no DOE de 09
de novembro de 2018, de regulamentação da Prova Prática (Aula), 2ª Etapa do
Concurso, torna públicas informações sobre a convocação de candidata sub judice
para a Prova Prática (Aula), 2ª Etapa do Concurso Público de Provas e Títulos para
Professor da Secretaria da Educação do Estado do Ceará – 2018 e dá outras informações
pertinentes.
Da Convocação
1. Fica convocada para ser submetida à Prova Prática (Aula), a candidata Jeovania

Cavalcante dos Santos Fernandes, inscrição 43205, pedido 43215, optante pela
disciplina Matemática, do Concurso para Professor da SEDUC/CE-2018.
2. A convocação está sendo feita em cumprimento à decisão judicial exarada no processo

Nº 0182679-93.2018.8.06.0001, da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de
Fortaleza.
3. As informações sobre data e horário do sorteio do tema e local da realização da Prova

Prática (Aula) constam da tabela seguinte:
Insc

Nome

43205

Pedido

Jeovania Cavalcante
dos Santos
Fernandes

43215

Disciplina
12 Matemática

Sorteio
Data
07/01/2019

Hora
10:00

Prova Prática (Aula)
Data
Hora
09/01/2019

10:00

Local da
Aula

Cidade
da Aula

Campus
do Itaperi

Fortaleza

4. A candidata deverá comparecer no dia 09/01/2019 na sede da Comissão Executiva do

Vestibular da Universidade Estadual do Ceará (CEV/UECE), Av. Dr. Silas Munguba,
1700, Campus do Itaperi, Fortaleza, Ceará, com antecedência de 60 minutos com
relação ao início de sua Prova Prática (Aula).
5. A candidata, nesta data, 04/01/2019, foi informada, por contato telefônico, e

concordou com o data, horário e local de realização da sua Prova Prática (Aula).
Dos Temas e Sorteios
6. Os 10 (dez) temas para a disciplina Matemática para a Prova Prática (Aula) constam

do Anexo Único deste Comunicado.
7. O sorteio de Tema será realizado com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência com

relação ao início da Prova Prática (Aula), em reunião aberta ao público, na sede da
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CEV/UECE, Av. Dr. Silas Munguba, 1700, Campus do Itaperi, Fortaleza, Ceará, com a
presença de, pelo menos, três pessoas, considerando candidatos ou funcionários da
CEV/UECE, que assinarão o termo de registro de realização do sorteio.
8. O número (de 1 a 10) correspondente ao Tema sorteado por data e horário será

divulgado por intermédio de Comunicado da CEV/UECE a ser publicado no site do
Concurso, logo após a realização do sorteio.
9. Não é obrigatória a presença da candidata no local do sorteio para que tenha ciência

do Tema sorteado para sua Prova Prática (Aula).
10. Independente de a candidato estar presente, ausente ou representada na hora

estabelecida para o sorteio de seu Tema, a CEV/UECE realizará o sorteio e caberá à
candidata informar-se, no Comunicado divulgado no site do Concurso, do Tema
sorteado, não podendo pleitear adiamento do horário previsto para o início de sua
Prova nem questionar o tema sorteado em virtude de não ter comparecido ao local do
sorteio.
Do Plano de Aula
11. O formulário padronizado do Plano de Aula, está disponibilizado no site do Concurso.
11.1. A candidata deverá, obrigatoriamente, entregar à Banca Examinadora do

Concurso, no início de sua aula, o Plano de Aula, em 03 (três) vias, preparado de
acordo com o modelo padronizado que consta no site do Concurso e atendendo ao
emprego adequado da linguagem.
11.2. A não apresentação do Plano de Aula implicará a eliminação sumária da

candidata, impedindo-a de realizar sua prova.
11.3. As três vias do Plano de Aula deverão ser acondicionadas em um mesmo

envelope com o rótulo de identificação padronizado, que se encontra
disponibilizado no site do Concurso, colado em uma das faces do envelope. Este
envelope não deve ser lacrado, devendo ficar aberto para facilitar a retirada dos
planos de aula nele contidos.
11.4. O Plano de Aula deverá ser digitado, preferencialmente, com a fonte Verdana,

tamanho 9, e impresso em apenas uma face do papel.
Disposições Finais
12. As disposições contidas no Edital Nº 030/2018-SEDUC/SEPLAG, de regulamentação do

Concurso, relacionadas com a 1ª Etapa (Prova Objetiva) aplicam-se, no que couber,
com as devidas adaptações pertinentes, à 2ª Etapa do Concurso, Prova Prática (Aula),
destacando, dentre outras, as que tratam de (i) obrigatoriedade de apresentação de
documento de identificação original; (ii) Boletim de Ocorrência Policial; (iii)
Identificação Especial e Condicional; (iv) medidas de segurança; (v) motivos de
eliminação no Certame; (vi) embalagem porta-objetos; dentre outros.
13. A SEDUC e a CEV/UECE não assumem qualquer responsabilidade com despesas

relacionadas com o pagamento de transporte para deslocamento, hospedagem,
alimentação dos candidatos relacionadas com a Prova Prática (Aula), bem como com
ressarcimento relativo a materiais, objetos, equipamentos e documentos esquecidos
ou extraviados nos locais de prova.
14. O candidato é o único responsável pela correta informação do tema sorteado para a

sua Prova Prática (Aula), não podendo alegar desconhecimento por não ter
acompanhado o sorteio do ponto ou por motivo de ordem técnica dos computadores,
falhas de comunicação ou por outros fatores que impossibilitem a visualização do
tema pela internet.
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15. São disposições, dentre outras, do Edital Nº 033/2018-SEDUC/SEPLAG, publicado no

DOE de 09/11/2018, a partir da página 53, que regulamenta a Prova Prática (Aula) o
que segue:
“2.12.
Não será permitida, em hipótese alguma, a realização da prova em
outra data, horário ou local que não o estabelecido pela CEV/UECE.
3.1. Será eliminado da Prova Prática (Aula) e, consequentemente, do Concurso
o candidato que:
a)

fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata;

b)

for responsável por falsa identificação pessoal;

c)

utilizar ou tentar usar meios fraudulentos para obter aprovação própria ou
de terceiros, na prova;

d)

desrespeitar membros da Comissão Examinadora ou da equipe de
aplicação da prova, assim como, proceder de forma a perturbar a ordem e
a tranquilidade necessárias à realização da prova quer seja no local da
prova quer em suas imediações;

e)

descumprir qualquer das normas e instruções contidas no Edital de
abertura do Concurso, neste Edital e normas complementares;

f)

não comparecer à Prova Prática (Aula), no dia, no horário e no local
estabelecidos pela CEV/UECE, qualquer que seja o motivo;

g)

não atender às determinações do Edital de abertura do Concurso, do
presente Edital, de seus Anexos e de instruções complementares;

h)

não entregar, no início da aula, 3 (três) exemplares do Plano de Aula;

i)

apresentar Plano de Aula incompatível com o Tema sorteado;

j)

ministrar aula sobre assunto incompatível com o tema sorteado;

k)

estando presente no local de prova, alegar impossibilidade de ministrar a
aula por motivo de esquecimento, incapacidade emocional, ou por
qualquer outra circunstância que o impeça de realizar a prova na hora
marcada e dentro do tempo estipulado;”

Fortaleza, 04 de janeiro de 2019

Luiz Eduardo Farias Bezerra
Membro da CEV/UECE
Respondendo pela Presidência da CEV/UECE
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ANEXO ÚNICO DO COMUNICADO Nº 02/2019-CEV/UECE, DE 04/01/2019
Descrição dos conteúdos dos 10 Temas da disciplina Matemática que serão sorteados para a Prova
Prática (Aula) do Concurso Público para Professor da SEDUC/CE - 2018.

Temas para a Prova Prática (Aula)
CÓDIGO 12 - MATEMÁTICA
1.

Números: números inteiros, divisibilidade, números racionais, números irracionais e
reais.

2.

Proporção, porcentagem e juros.

3.

Funções lineares, quadráticas, modulares e polinomiais.

4.

Funções logarítmicas e exponenciais.

5.

Trigonometria: triangulo retângulo, estudo do seno, cosseno e tangente.

6.

Progressões aritméticas e geométricas.

7.

Binômio de Newton.

8.

Matrizes e determinantes.

9.

Geometria analítica.

10. Números complexos.
Nota: De acordo com o subitem 2.11 do Edital Nº 033/2018-SEDUC/SEPLAG, publicado no DOE de 09/11/2018, a partir da
página 53, “Para a ministração da aula o candidato terá a liberdade de, com base no Tema sorteado, delimitar o conteúdo
apropriado, escolhendo, a seu critério, a parte do mesmo a ser apresentada, tornando-o suficientemente específico para que
possa ser coberto coerentemente no tempo exigido. Contudo, a aula a ser apresentada a partir do conteúdo escolhido pelo
candidato deverá ser preparada e ministrada de forma integral, contendo introdução, desenvolvimento e conclusão, de acordo
com o Plano de Aula, dando condições à Banca Examinadora de avaliar o candidato de acordo com as disposições estabelecidas
no subitem 2.26 do Edital”.

••• ••• •••
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