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

Fundação Universidade Estadual do Ceará
Comissão Executiva do Vestibular – CEV

COMUNICADO Nº 82/2017-CEV/UECE
(29 de novembro de 2017)

Dispõe sobre alteração nos itens 13, 14 e 15
do Cronograma de Eventos do Concurso
Público de Provas e Títulos e de Provas para
provimento de cargos efetivos no quadro de
pessoal do Departamento Estadual de
Trânsito do Ceará – DETRAN/CE.
O Presidente da Comissão Executiva do Vestibular da Universidade Estadual
do Ceará - CEV/UECE, no uso de suas atribuições, considerando o Edital Nº 01/2017DETRAN/SEPLAG, publicado no DOE de 15 de setembro de 2017, de abertura do
Concurso Público de Provas e Títulos e de Provas para provimento de cargos efetivos no
quadro de pessoal do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará – DETRAN,
considerando o contrato celebrado entre a Fundação Universidade Estadual do Ceará FUNECE e o DETRAN/CE, objetivando a organização e a execução do Concurso Público,
considerando a grande quantidade de candidatos que solicitaram inscrição como
pagante da taxa de inscrição e que efetuaram ou não efetuaram esse referido pagamento
e considerando que a identificação, de forma segura, da condição de ter efetuado, ou
não, o pagamento da taxa de inscrição requer um tempo maior, torna públicas, as
alterações dos itens 13, 14 e 15 do Cronograma de Eventos do Concurso, na forma
disposta na tabela seguinte.

Item

13

14

15

Descrição do Evento
Divulgação, no site do Concurso, após as 17 horas, do que segue:
a) resultado preliminar dos pedidos de inscrição (pagantes e isentos), sem,
possivelmente, a informação da cidade de prova de cada candidato;
b) relação dos nomes dos candidatos que concorrem às vagas reservadas à pessoas com
deficiência (PcD);
c) resultado dos pedidos de Condições Especiais para realização das Provas;
d) relação dos nomes dos candidatos que solicitaram o benefício (jurado) da Lei Nº
11.689/2008 e entregaram documentação correspondente.
Recurso, somente online, no site do Concurso, questionando um, ou
Início (8h)
mais, dos 4 resultados preliminares referidos no item 13 deste
Término (17h)
Cronograma.
Divulgação, no site do Concurso, após as 17 horas, do que segue:
a) resultado definitivo (após recursos) dos pedidos de inscrição, sem, possivelmente, a
informação da cidade de prova de cada candidato;
b) relação definitiva dos nomes dos candidatos que concorrem às vagas reservadas às
Pessoas com Deficiência (PcD);
c) resultado definitivo dos pedidos de Condições Especiais para realização das Provas;
d) relação definitiva dos nomes dos candidatos que solicitaram o benefício (jurado) da Lei
Nº 11.689/2008 e entregaram documentação correspondente.

Dia

Data/Período

6ª

01/12/2017

2ª

04/12/2017

3ª

05/12/2017

A data de divulgação
dos eventos deste
Item será informada
no site do Concurso,
logo após a conclusão
da análise dos
recursos de que trata
o Item 14.

Fortaleza, 29 de novembro de 2017
Prof. Dr. Fábio Perdigão Vasconcelos
Presidente da CEV/UECE

O original deste Comunicado está assinado e arquivado em meio físico na CEV/UECE.

