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

Universidade Estadual do Ceará
Comissão Executiva do Vestibular – CEV

COMUNICADO No 94/2015-CEV/UECE
(07 de agosto de 2015)
Dispõe sobre a convocação de candidato
sub judice para o Exame Odontológico
da 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 Antônio Carlos Lucindo de Matos convocado para participar, em
condição sub judice, do Exame Odontológico da Inspeção de Saúde da 5ª turma do
Concurso PMCE/2011.
1.1. A convocação resulta de decisão judicial exarada nos autos do processo 017636454.2015.8.06.0001, que tramita na 01ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de
Fortaleza, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, verificando a presença dos elementos ensejadores da concessão da
medida acautelatória e observando a fungibilidade albergada no 7º, do art. 273, do
CPC, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela, tão somente a título de
medida liminar em provimento cautelar incidental, determinando ao Promovido
que garanta ao Promovente a entrega do exame de RADIOGRAFIA PANORÂMICA DAS
ARCADAS DENTÁRIAS à Banca Examinadora, e se considerado RECOMENDADO no
exame odontológico, que lhe seja garantido sua inscrição e matrícula no Curso de
Formação da Polícia Militar do Estado do Ceará, 5ª Turma, em igualdade de condições
com os demais candidatos, tudo a título precário e até ulterior deliberação deste juízo,
sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), sem prejuízo das
demais cominações legais de índole civil e criminal, em caso de desobediência”.

2. O Exame Odontológico da Inspeção de Saúde será realizado no dia 14/08/2015, às 09
horas, na UAPS – Dom Aloisio Lorscheider, localizada na Rua Betel, Nº 1895, Itaperi,
Fortaleza, Ceará, devendo o candidato chegar com antecedência de 30 minutos
trazendo consigo a Radiografia Panorâmica das Arcadas Dentárias e o documento oficial
e original de identidade.
3. O candidato deverá enviar mensagem para o e-mail da CEV/UECE (cev@uece.br)
informando que tem ciência desta convocação.
Fortaleza, 07 de agosto 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.

