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

Universidade Estadual do Ceará
Comissão Executiva do Vestibular – CEV

COMUNICADO No 90/2015-CEV/UECE
(27 de julho de 2015)

Dispõe sobre a convocação de
candidato sub judice para a
Inspeção de Saúde da 5ª Turma
do Concurso Público da Polícia
Militar do Ceará (PMCE) de 2011.

O Presidente da Comissão Executiva do Vestibular da Universidade Estadual do
Ceará – CEV/UECE, no uso de suas atribuições, considerando o contrato celebrado entre
a FUNECE – Fundação Universidade Estadual do Ceará, contratada, e a AESP – Academia
Estadual de Segurança Pública, contratante, objetivando a realização da Inspeção de
Saúde, Prova de Capacidade Física, Avaliação Psicológica e Prova Final do Curso de
Formação,

relacionadas

com

a

5ª

Turma

do

Concurso

Público

PMCE/2011,

e,

considerando a orientação do Gestor do Contrato, torna público o que segue:
1. Fica o candidato Caio Barbosa Costa convocado para participar, em condição sub
judice, da Inspeção de Saúde da 5ª turma do Concurso PMCE/2011.
1.1. A convocação resulta de decisão judicial exarada nos autos do processo 015992218.2012.8.06.0001, que tramita na 08ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de
Fortaleza, nos seguintes termos: “ISTO POSTO, acolho os presentes embargos de
declaração, para sanar a omissão apontada, e dizer que ordeno aos responsáveis
pelo concurso para soldado da Polícia Militar – Edital Nº 01/2011, para que
promova a imediata convocação do embargante para inspeção de saúde, e
caso seja considerado apto, prossiga nas demais etapas do certame,
mantendo-se intacta as outras disposições da sentença”.
2. A inspeção de saúde será realizada no dia 01 de setembro de 2015 (terça-feira) devendo
o candidato chegar à CEV/UECE com antecedência de 30 minutos com relação aos
horários de apresentação que constam a seguir:
NOME

CAIO BARBOSA COSTA

SEXO

DATA DA INSPEÇÃO
DE SAÚDE

MASC

01/09/2015

HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO
MÉDICO
BIOMÉTRICO
ODONTOLÓGICO
TOXICOLÓGICO

16:00

10:30

2.1. A Inspeção de Saúde poderá ser antecipada, se os exames e laudos ficarem prontos
antes do dia 01/09/2015 e haja concordância entre a CEV/UECE e o candidato para
marcação de nova data.
3. Sobre a 5ª Turma do Concurso PMCE/2011 está disponibilizado no endereço eletrônico
da CEV/UECE (www.uece.br/cev) os seguintes editais:
a) Edital Nº 01/2011-PMCE, de 08/11/2011, de Abertura do Concurso Público para
ingresso no Cargo de Soldado da PM da Carreira de Praças Policiais Militares da
Polícia Militar do Ceará (PMCE), publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará (DOE)
de 10/11/2011, a partir da página 92.

b) Edital Nº 02/2011-PMCE, de 24/11/2011, de Retificação do Edital de Abertura,
publicado no DOE de 13/12/2011, a partir da página 163.
c) Edital Nº 03/2015-PMCE, de 22/01/2015, de convocação da 5ª Turma para a 2ª
Etapa do Concurso, publicado no DOE de 22/01/2015, a partir da página 20.
d) Edital Nº 12/2015-PMCE, de 29 de maio de 2015, de convocação para a Inspeção de
Saúde da 5ª Turma.
3.1. O candidato fica ciente dos quatro editais acima referidos e que deverá entregar
todos os exames e laudos que constam do Edital Nº 12/2015-PMCE na data e
horários indicados no item 2 deste Comunicado.

Fortaleza, 27 de julho de 2015.
Prof. Dr. Fábio Perdigão Vasconcelos
Presidente da CEV/UECE

O original deste Comunicado está assinado e arquivado na CEV/UECE e confere com esta versão
divulgada neste endereço eletrônico.
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