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

Fundação Universidade Estadual do Ceará
Comissão Coordenadora de Concurso Docente – CCCD

COMUNICADO No 05/2012-CCCD/FUNECE
(16 de novembro de 2012)

Dispõe sobre a prorrogação do prazo para
interposição de recurso e admissão de
recursos contra o indeferimento de inscrições
enviados pelo correio via SEDEX.

A Presidenta da Comissão Coordenadora de Concurso da Universidade
Estadual do Ceará – CCCD/FUNECE, designada pela Portaria No 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 - DOE
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. Em razão do feriado nacional de 15 de novembro e da decretação de ponto facultativo
no expediente de 16 de novembro de 2012 (Decreto Estadual No 31.052/2012, DOE
de 14/11/2012), o prazo para interposição de recurso será prorrogado até o dia 19 de
novembro de 2012 (segunda-feira).
2. Os candidatos com inscrições indeferidas poderão interpor Recurso contra o
indeferimento do pedido de inscrição, entregando petição no Protocolo Geral da
FUNECE, no Campus do Itaperi, em Fortaleza, no horário das 8 às 12 horas e das 13
às 17 horas ou poderão enviar pelos correios, unicamente por SEDEX, com data de
postagem até o dia 19/11/2012.
3. O candidato que optar por interpor recurso via SEDEX deverá obrigatoriamente enviar
cópia integral do recurso impetrado acompanhado de cópia do recibo do SEDEX, para
o e-mail cev@uece.br, até o dia 19/11/2012.
4. No caso de indeferimento de inscrição por não aceitação do documento de isenção,
candidato que recorrer do indeferimento dentro do prazo poderá efetuar o pagamento
do boleto da taxa de inscrição, dentro do expediente bancário, nos dias 21 e 22 de
novembro de 2012, para concluir a inscrição.
4.1.O boleto de pagamento estará disponível no endereço eletrônico do Concurso
(www.uece.br/cev),

Fortaleza, 16 de novembro de 2012.

Profa. Germana Costa Paixão
Presidenta da CCCD/FUNECE

