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

Fundação Universidade Estadual do Ceará
Comissão Executiva do Vestibular – CEV

COMUNICADO No 140/2014-CEV/UECE
(18 de dezembro de 2014)
Dispõe sobre a convocação para a Prova da 1a
Fase do Concurso Público de Provas e Provas e
Títulos da Prefeitura de Tauá e dá outras
providências.

O Presidente da Comissão Executiva do Vestibular da Universidade Estadual do Ceará CEV/UECE, no uso de suas atribuições e, considerando o Edital Nº 01/2014-PMT/TAUÁ, de 6 de
outubro de 2014, que regulamenta o Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de
cargos efetivos integrantes do Quadro de Pessoal do Poder Executivo do Município de Tauá e
formação de Cadastro Reserva, torna público a convocação para a Prova da 1a Fase do Concurso
Público de Provas e Provas e Títulos da Prefeitura de Tauá.
1. Ficam convocados para as Provas da 1a Fase do Concurso Público de Provas e Provas e Títulos
da Prefeitura de Tauá os 1.971 (mil novecentos e setenta e um) candidatos cujos nomes
encontram-se no Anexo Único do Comunicado No 112/2014-CEV/UECE, de 14 de novembro de
2014.
1.1. As Provas serão aplicadas em Tauá no dia 21 de dezembro de 2014, no horário das 09 às
13 horas, devendo o candidato chegar ao local de sua prova com antecedência de 60
minutos.
1.2. Os cadernos de prova de uma mesma sala poderão estar associados a um ou mais cargos.
1.3. O Cartão de Informação do Candidato com data, horário e local da Prova está
disponibilizado no endereço eletrônico do Concurso (www.uece.br/cev) com acesso
individual utilizando o número do pedido de inscrição e a senha.
1.4. O candidato deverá trazer consigo no dia da Prova o Cartão de Informação.
1.5. As Provas serão aplicadas nos seguintes locais:
a) Escola Profissional Monsenhor Odorico;
b) Escola Maria do Livramento;
c) Liceu Lili Feitosa de Tauá
d) Escola Dorinha Cidrão
e) Escola Dondon Feitosa
1.6. Os trabalhos de aplicação das provas em cada escola serão coordenados por um professor
ou servidor lotado em uma Unidade da UECE em Fortaleza com bastante experiência em
trabalhos pertinentes com Concurso Público.
2. Os títulos de cada candidato optante por cargo de nível superior deverão ser acondicionados
em envelope lacrado e identificado com o rótulo colado no envelope e poderão ser entregues
no dia:
a) 20/12/2014 (sábado), no horário das 16 às 18 horas no IFCE de Tauá; ou
b) 21/12/2014 (domingo), após o término de sua prova, em espaço do seu local de
prova que será informado pelo Coordenador Local.
2.1. O envelope somente poderá ser entregue nos dois dias acima referidos.
2.2. Acompanhando o envelope o candidato deverá trazer o comprovante de entrega
devidamente preenchido.
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2.3. O candidato que não possui títulos ou esquecer-se de entrega-los não será eliminado do
Concurso, tendo em vista que esta fase do Certame tem caráter apenas classificatório.
2.4. Somente serão avaliados os títulos dos candidatos que se enquadrarem nas disposições do
subitem 8.2 do Edital do Concurso.

Fortaleza, 18 de dezembro de 2014.
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.
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