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PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL Nº 09/2021 - REITORIA 
 
 
Primeiro Adendo ao Edital de Chamada Pública 
para fins de ocupação de vagas remanescentes 
nos Cursos de Graduação da UECE por 
candidatos classificáveis oriundos do  
Vestibular 2020.2 realizado através do Edital Nº 
07/2020 e por candidatos inscritos no Edital Nº 
04/2021 que regulamentou o ingresso na UECE 
por meio da nota do Enem. 
 

 
O Reitor da Universidade Estadual do Ceará - UECE, no uso de suas atribuições 
regimentais e estatutárias, considerando a missão institucional da UECE no tocante 
à constante otimização da sistemática de oferta de vagas para o ingresso nos cursos 
de graduação da UECE; Considerando a necessidade de otimizar os dados a serem 
disponibilizados, torna público o presente Adendo ao Edital nº 09/2021. 
 
 
1. DO OBJETO: 
 
1.1.Constitui objeto do presente Adendo a alteração dos itens 3.1, 3.2, e 3.3 do item 
3 do Edital nº 009/2021 que passarão a ter a seguinte redação:  
 

“ 3. DO QUADRO DE VAGAS REMANESCENTES E DA 
LISTA DE CANDIDATOS CONVOCADOS PARA 
REALIZAÇÃO DE MATRÍCULA: 
 
3.1. Nos dias 23, 24 e 25 de abril de 2021 o candidato 
classificável cotas no vestibular 2020.2 através do Edital 
07/2020/Reitoria deverá acessar o site: 
<https://ingressantescotas.uece.br/>, a partir das  8:00h e 
verificar o Quadro de Vagas Remanescentes, clicando no item 
“VAGAS REMANESCENTES DO SISTEMA DE COTAS”,  e se 
seu nome consta na lista dos candidatos convocados no item 
“RELAÇÃO DE INTENÇÃO - CHAMADA ÚNICA SISTEMA DE 
COTAS ”, e deverá aguardar a fase da matrícula. 
 
3.2. Nos dias 23, 24 e 25 de abril de 2021 o candidato 
classificável no vestibular ampla disputa 2020.2 através do 
Edital 07/2020/Reitoria deverá acessar o site: 
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<https://ingressantes.uece.br>, a partir das 8:00h,  e verificar o 
Quadro de Vagas Remanescentes, clicando no item “VAGAS 
REMANESCENTES AMPLA DISPUTA”,  e se seu nome consta 
na lista dos candidatos convocados no item “RELAÇÃO 
INTENÇÃO - 1a CHAMADA AMPLA DISPUTA”, e deverá 
aguardar a fase da matrícula. 
 
3.3. Nos dias 23, 24 e 25 de abril de 2021  o candidato que 
concorreu a ingressar nos cursos de graduação da UECE com 
a nota do ENEM através do Edital de nº 004/2021/Reitoria 
deverá acessar o site: <https://ingressantesenem.uece.br/>, a 
partir das 8:00h, e verificar o Quadro de Vagas 
Remanescentes, clicando no item “VAGAS”, acessar o sistema 
e verificar se seu nome consta na lista dos candidatos 
convocados, e deverá aguardar a fase da matrícula. 

 
2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 

2.1. Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital nº 009/2021 não 
modificadas por este adendo. 
  
Reitoria da Universidade Estadual do Ceará, em 22 de abril de 2021. 
 
  
 

PROF. M.e. HIDELBRANDO DOS SANTOS SOARES 
Reitor da Universidade Estadual do Ceará - UECE 

 
 
 
 
 
 


