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Dispõe sobre a data e o horário da Prova
Escrita, e a documentação necessária
para o acesso à sala de Prova.

O Presidente da Comissão Executiva do Vestibular, no uso de suas atribuições,
considerando o subitem 9.14 do Edital No 18/2012-FUNECE, de 27 de agosto de 2012,
publicado no DOE de 19 de setembro 2012, que regulamenta a XVII Seleção Pública para
Professor Substituto, torna público o que se segue:
1. A Prova Escrita Dissertativa, 1a Etapa do Certame, será realizada no dia
11/11/2012 em:
a) Fortaleza, no Campus do Itaperi, no horário das 09h às 13h, para os candidatos
concorrentes às vagas ofertadas para os Setores de Estudos para as Unidades da
capital e para o Setor de LIBRAS das Unidades do interior;
b) Na cidade sede da Unidade de Ensino da UECE no interior do Estado à qual está
vinculado o Setor de Estudos de opção do candidato, em local e horário a serem
indicados pela direção da Unidade e que serão divulgados no endereço eletrônico
www.uece.br/cev, para os candidatos concorrentes às vagas ofertadas para os
demais Setores de Estudos que constam do Anexo II deste Edital, excetuando-se
LIBRAS.
2. Para ter acesso à sala de prova, o candidato deverá apresentar, ao fiscal de sala,
documento original de identidade, dentro do prazo de validade e em perfeitas
condições, de forma a permitir sua identificação e a visualização de sua
assinatura, com clareza.
3. São documentos válidos para efeito desta Seleção somente os listados a seguir:
a) Carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança,
pelas Forças Armadas, pelo Ministério das Relações Exteriores e pela Polícia
Militar;
b) Passaporte Brasileiro;
c) Identidades para Estrangeiros;
d) Carteiras Profissionais expedidas por Órgãos ou Conselhos de Classe que, por Lei
Federal, valem como documento de identidade;
e) Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia, na forma da Lei No 9.503/97).
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