Prefeitura Municipal de Fortaleza - PMF
Secretaria de Segurança Cidadã - SESEC
Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Fundação Universidade Estadual do Ceará - FUNECE
Comissão Executiva do Vestibular - CEV/UECE

Concurso Público para Guarda Municipal, Agente de Defesa Civil e Agente de Segurança Institucional
(Edital No 14/2013 -SESEC/SEPOG, de 20/09/2013)

Cronograma de Eventos do Concurso
(Parte 1 - Agente de Defesa Civil e Agente de Segurança Institucional)
DESCRIÇÃO DO EVENTO
1. Divulgação do Edital No 14/2013-SESEC/SEPOG, de abertura do Concurso
Público para os cargos de Guarda Municipal, de Agente de Defesa Civil e de
Agente de Segurança Institucional no endereço eletrônico do Concurso
www.uece.br/cev
2. Período de inscrição dos candidatos, exclusivamente online, no endereço
eletrônico do Concurso (www.uece.br/cev), iniciando o acesso à internet às 8
horas do dia 25/09/2013 e encerrando às 23h59min do dia 14/10/2013.
3. Período de solicitação de isenção da taxa de inscrição, exclusivamente online,
no endereço eletrônico do Concurso (www.uece.br/cev), iniciando o acesso à
internet às 8 horas do dia 25/09/2013 e encerrando às 23h59min do dia
27/09/2013.
4. Período de entrega da “Solicitação Eletrônica de Isenção da Taxa de Inscrição”
devidamente preenchida e assinada acompanhada da documentação pertinente
exigida a cada categoria de isenção.
4.1. O recebimento presencial nos horários das 08 às 12 e das 13 às 17 horas
será na sede da CEV/UECE no Campus do Itaperi, Av. Dedé Brasil, 1700,
Fortaleza, Ceará, CEP 60714-903.
4.2. Quando enviada por SEDEX toda a documentação deve ser postada até o
dia 30/09/2013, inclusive, e entregue pelos Correios na CEV/UECE até o
dia 04/10/2013, não sendo considerados SEDEX que forem entregues
após este dia.
5. Divulgação, somente no endereço eletrônico do Concurso, do resultado
(deferimento ou indeferimento) da solicitação de isenção da taxa de inscrição.
6. Período de recurso administrativo, somente pela internet, questionando o
indeferimento (não aceitação) da solicitação de isenção da taxa de inscrição,
iniciando o acesso à internet às 8 horas do dia 09/10/2013 e encerrando às
17h00min do dia 10/10/2013.
7. Divulgação no endereço eletrônico do Concurso do resultado do julgamento dos
recursos referidos no item 6.
7.1. Após essa divulgação os candidatos que não recorreram da decisão que
indeferiu seu pedido de isenção ou que tiverem seu recurso considerado
improcedente, deverão retornar até as 23h59min do dia 14/10/2013 ao
endereço eletrônico do Concurso (www.uece.br/cev) objetivando efetuar
sua inscrição na condição de pagante, caso queiram participar do
Concurso.

DATA/PERÍODO
20/09/2013

25/09 a 14/10/2013

25 a 27/09/2013

25, 26, 27 e
30/09/2013

08/10/2013
(após as 17h)
09 e 10/10/2013

10/10/2013
(após as 17h)

8. Data final para entrega presencial no Protocolo Geral da FUNECE, no Campus
do Itaperi, em Fortaleza, pelos candidatos com pedido de inscrição como
portadores de deficiência (isentos ou pagantes) do Requerimento eletrônico de
inscrição devidamente preenchido e assinado acompanhado do atestado
médico de que trata o subitem 5.10 do Edital regulamentador do Concurso.
8.1. O candidato poderá, neste momento, se for o caso e se assim o desejar,
solicitar condições especiais de que trata o Edital regulamentador do
Certame.
8.2. Quando enviada por SEDEX toda a documentação deve ser postada até o
dia 15/10/2013, inclusive, e entregue pelos Correios na CEV/UECE até o
dia 21/10/2013, podendo não ser considerados SEDEX que forem
entregues após este dia.

15/10/2013
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Cronograma de Eventos do Concurso
(Parte 1 - Agente de Defesa Civil e Agente de Segurança Institucional)
DESCRIÇÃO DO EVENTO
9. Data final para o pagamento da taxa de inscrição através do documento gerado
no ato da inscrição em horário de atendimento da rede arrecadadora.
10. Divulgação, somente no endereço eletrônico do Concurso (www.uece.br/cev),
do deferimento (aceitação) ou indeferimento (não aceitação) dos pedidos de
inscrição (pagantes e isentos).
11. Período de recurso administrativo, somente pela internet, questionando o
indeferimento (não aceitação) do pedido de inscrição, iniciando o acesso à
internet às 8 horas do dia 21/10/2013 e encerrando às 17h00min do dia
22/10/2013.
12. Divulgação, somente no endereço eletrônico do Concurso (www.uece.br/cev),
do(a):
12.1. Resultado do julgamento dos recursos relativos ao indeferimento de
inscrição.
12.2. Relações definitivas dos candidatos dos cargos de Agente de Defesa
Civil e de Agente de Segurança Institucional habilitados ou não
habilitados para a Prova da 1a Fase do Concurso.

DATA/PERÍODO
15/10/2013
18/10/2013
(após as 17h)

21 e 22/10/2013

28/10/2013
(após as 17h)

13. Data final para entrega no Protocolo Geral da FUNECE, no Campus do Itaperi,
em Fortaleza, das solicitações de condições especiais de que trata o item 6
Edital regulamentador do Concurso, dos candidatos inscritos para a ampla
disputa ou como portadores de deficiência.
13.1. Quando enviada por SEDEX toda a documentação deve ser postada até o
dia 31/10/2013, inclusive, e entregue pelos Correios na CEV/UECE até o
dia 06/11/2013, podendo não ser considerados SEDEX que forem
entregues após este dia.
14. Disponibilização,
somente
no
endereço
eletrônico
do
Concurso
(www.uece.br/cev), do Cartão de Informação do Candidato aos cargos de
Agente de Defesa Civil e de Agente de Segurança Institucional,
constando, dentre outras informações, data, horário e local de aplicação das
Provas Objetivas da 1a Fase do Concurso.
15. Aplicação, somente em Fortaleza, das Provas de Conhecimentos Gerais e de
Conhecimentos Específicos da 1a Fase do Concurso, referentes aos cargos de
Agente de Defesa Civil e de Agente de Segurança Institucional.
16. Divulgação somente no endereço eletrônico do Concurso do que segue:
16.1. Gabarito Oficial Preliminar das Provas da 1a Fase.
16.2. Enunciados das questões das Provas da 1a Fase.

31/10/2013

21/11/2013
(após as 17h)

24/11/2013

24/11/2013

As provas em referência são destinadas aos candidatos dos cargos de Agente de
Defesa Civil e de Agente de Segurança Institucional.
17. Disponibilização, somente no endereço eletrônico do Concurso, da Grade
Preliminar de Respostas do candidato.
18. Período de recurso administrativo, somente pela internet, relativo ao gabarito
oficial preliminar e/ou formulação de questão das Provas da 1 a Fase dos cargos
de Agente de Defesa Civil e de Agente de Segurança Institucional,
iniciando o acesso à internet às 8 horas do dia 28/12/2013 e encerrando às
17h00min do dia 29/12/2013.

27/11/2013
(após as 17h)

28 e 29/11/2013
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DESCRIÇÃO DO EVENTO
19. Divulgação somente no endereço eletrônico do Concurso (www.uece.br/cev)
do que segue, referente aos cargos de Agente de Defesa Civil e de Agente
de Segurança Institucional:
19.1. Resultado do julgamento dos recursos administrativos referidos no item
18 deste Cronograma.
19.2. Gabarito Oficial Definitivo das Provas da 1a Fase do Concurso.
19.3. Grade definitiva de respostas dos candidatos referente às Provas
Objetivas da 1a Fase do Certame.
19.4. Resultado final da 1a Fase do Concurso.
19.5. Listagens de ordenação dos candidatos até os limites estabelecidos no
subitem 9.2.2 do Edital Regulamentador do Certame.
19.6. Convocação para o Exame Médico das Turmas Únicas dos dois cargos.
19.7. Convocação para o Exame Toxicológico das Turmas Únicas dos dois
cargos.

DATA/PERÍODO

Até 04/12/2013

Nota 1: As datas que constam neste Cronograma poderão, por motivo de força maior, ser alteradas após
entendimento entre a CEV/UECE e a Comissão Coordenadora do Concurso.
Nota 2: Os telefones da CEV/UECE para informações são: (85) 3101.9710 e 3101.9711.
Nota 3: Este Cronograma está sendo republicado em 24/09/2013 e substitui o anterior, publicado no dia
20/09/2013.
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