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

Fundação Universidade Estadual do Ceará
Comissão Coordenadora de Concurso – CCC

COMUNICADO No 01/2012-CCC/FUNECE
(15 de outubro de 2012)
Dispõe informações complementares
acerca da Prova Escrita (Dissertativa)
dos Concursos para Professor Assistente
e para Professor Adjunto da FUNECE 2012.
A Presidenta da Comissão Coordenadora de Concurso da Universidade
Estadual do Ceará – CCC/FUNECE, designada pela Portaria 1543/2012-FUNECE, no
uso de suas atribuições e considerando os Editais No 09/2012-FUNECE e No 10/2012FUNECE, de 08 de agosto de 2012, publicados no Diário Oficial do Estado do Ceará, de
25 de setembro de 2012, que regulamentam o I Concurso Público de Provas e Títulos
para Provimento do Cargo de Professor Classe Adjunto do Quadro do Magistério Superior
da FUNECE e o I Concurso Público de Provas e Títulos para Provimento do Cargo de
Professor Classe Assistente do Quadro do Magistério Superior da FUNECE,
respectivamente, torna públicas as seguintes informações:

1. As inscrições para os dois Concursos serão feitas exclusivamente pela internet no
endereço eletrônico do Concurso (www.uece.br/cev) no período de 10 a 31 de
outubro de 2012. Os candidatos terão até o dia 01 de novembro de 2012 para
efetuar o pagamento do boleto bancário, entregar a documentação de inscrição na
Sede da CEV/UECE, no Campus do Itaperi em Fortaleza ou enviar a documentação
pelos correios para o endereço constante nos Editais dos Concursos.
2. As Provas Escritas (Dissertativas) - 1a Etapa para os dois Concursos acima
mencionados serão aplicadas no dia 02 de dezembro de 2012, terão duração de 4
horas e ocorrerão em mesmo turno.
3. O local das referidas Provas constará do cartão de informação do candidato, que
será divulgado no endereço eletrônico dos Concursos (www.uece.br/cev) a partir
do dia 26 de novembro de 2012, conforme consta no Cronograma de Eventos.
4. Para efeito da Prova de Títulos, os candidatos deverão entregar a documentação
em três vias, devendo a comprovação ser autenticada em cartório em, pelo
menos, uma das vias, de acordo com o item 8 e seus subitens, do Edital No
09/2012 para o Concurso de Professor Adjunto e de acordo com o item 7 e seus
subitens, do Edital No 10/2012 para o Concurso de Professor Assistente.

Fortaleza, 15 de outubro de 2012
Profa. Germana Costa Paixão
Presidenta da CCC/FUNECE

