
 

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ  

ADENDO 01 DA CHAMADA PÚBLICA Nº 15/2020 - REITORIA 

CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO DE PROFESSORES 

SUPERVISORES PARA A ESCOLA ARENINHA - ESPORTE E 

EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL 

 

A Reitora da Universidade Estadual do Ceará (UECE), Profa. Dra. Josete Castelo Branco Sales, no uso de suas atribuições 

legais e estatutárias, torna público o=a  presente Chamada pública para disciplinar os requisitos, os procedimentos e o 

funcionamento para a seleção de professores supervisores para o projeto Escola Areninha - esporte e educação em 

tempo integral, a ser realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (SME) de Fortaleza.  

Em decorrência de problemas de internet que dificultaram o acesso a página da Universidade Estadual do Ceará para 

inscrição de candidatos nesta Chamada Pública, estamos republicando o Cronograma de Eventos, e reabrindo as 

inscrições pelo prazo correspondente aos transtornos do fim de semana.  

 

7. CRONOGRAMA  

Fases  Datas 

Lançamento do Edital   11/08/2020 

Período de prorrogação da inscrição por problemas de internet na página da UECE 18 e 19/08/2020 até 

as 23h55 

1ª Etapa do processo de seleção (análise documental)    20/08/2020 

Resultado da análise documental  21/08/2020 

Apresentação de recurso administrativo referente ao resultado da análise documental 

(até as 17:00 h) 

22/08/2020 

Divulgação do resultado final da 1ª etapa do processo de seleção  24/08/2020 

2ª Etapa do processo de seleção  (análise de currículos) 25/08/2020 

Resultado da análise de currículos   26/08/2020 

Apresentação de recurso administrativo referente ao resultado da análise de currículos 

(até as 17:00) 

27/08/2020 

Divulgação do resultado final da 2ª etapa do processo de seleção 28/08/2020 

3ª Etapa do processo de seleção (Entrevista)  29/08/2020 

Resultado da 3ª etapa da seleção   31/08/2020 

Apresentação de recurso administrativo referente ao resultado das entrevistas 01/09/2020 

Divulgação do resultado final da 3ª etapa do processo de seleção 02/09/2020 

Resultado final 03/09/2020 

Previsão de início das atividades   Setembro de 2020 

Fortaleza-CE, 17 de agosto de 2020. 

 
 
 
 

Profa. Dra. Josete Castelo Branco Sales  
REITORA DA UECE 


