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Dispõe sobre a identificação do candidato
no dia da Prova Escrita da 17a Seleção
para Professor Substituto da FUNECE e dá
outras providências.

O Presidente da Comissão Executiva do Vestibular, no uso de suas atribuições e
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 17a Seleção Pública para Professor Substituto, torna público
o que se segue:
1. 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.
2. Para a Prova Escrita (Dissertativa)-1a Fase, caso o candidato se encontre impossibilitado de
apresentar, no dia da realização da prova, o documento original de identidade, por motivo de
perda, roubo ou furto, deverá entregar cópia de documento que ateste o registro da
ocorrência em órgão policial, (Boletim de Ocorrência), com data entre 13 de setembro de
2012 (inclusive) e 11 de novembro de 2012 (inclusive), ocasião em que será
submetido a identificação especial, compreendendo coleta de dados, de assinaturas e de
impressão digital em formulário próprio.
2.1.

Para o candidato que não portar documento oficial de identidade, o Boletim de
Ocorrência de que trata o subitem anterior, em sua forma original, ou fotocópia
autenticada, somente será aceito para a realização da prova quando apresentado
juntamente com outro documento de identificação que contenha foto e assinatura do
candidato.

2.2.

Caso o candidato não entregue uma fotocópia do Boletim de Ocorrência à coordenação
local, o original ficará retido pelo Coordenador para que seja providenciada sua
fotocópia, e devolvido para o candidato em um prazo máximo de 48 horas na Sede da
CEV/UECE, em Fortaleza, no Campus do Itaperi, ou nas Unidades do Interior em que
foi realizada a identificação especial.

Fortaleza, 05 de novembro de 2012
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