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

Fundação Universidade Estadual do Ceará
Comissão Executiva do Vestibular – CEV

COMUNICADO No 47/2015-CEV/UECE
(07 de abril de 2015)
Republicação(*)
Dispõe sobre a convocação para Avaliação
Psicológica (2a Oportunidades e Vistas) de
candidatos do cargo de Guarda Municipal, cujos
nomes constam dos 2 (dois) anexos deste
Comunicado e dá outras providências.

O Presidente da Comissão Executiva do Vestibular da Universidade Estadual
do Ceará - CEV/UECE, no uso de suas atribuições, considerando os Editais No
14/2013-SESEC/SEPOG, No 15/2013-SESEC/SEPOG e No 22/2013-SESEC/SEPOG,
de 19/09/2013, 24/09/2013 e 26/11/2013, respectivamente, que regulamentam o
Concurso Público para Guarda Municipal, Agente de Defesa Civil e Agente de
Segurança Institucional da Prefeitura Municipal de Fortaleza e considerando o Edital
No 19/2014 – SESEC/SEPOG, publicado no Diário Oficial do Município de Fortaleza
de 30 de julho de 2014, expedido para cumprimento de decisão judicial e reinício
das atividades do Concurso, torna públicas informações sobre a convocação para
Avaliação Psicológica (2a Oportunidades e Vistas) de candidatos do cargo de Guarda
Municipal, cujos nomes constam dos 2 (dois) anexos deste Comunicado.
1. Dos Anexos
1.1.

Este Comunicado contém os seguintes Anexos:

Anexo I – Relação dos candidatos da 1ª e da 2ª Turmas da Guarda Municipal, sub
judice, convocados para a Avaliação Psicológica (2ª Oportunidade).
Anexo II – Relação dos candidatos da 2ª Turma da Guarda Municipal, ampla
disputa, convocados para as vistas dos testes e laudos da Avaliação
Psicológica.
2. Da Avaliação Psicológica
2.1. A Avaliação Psicológica (2ª Oportunidade) será realizada no dia
10/04/2015, sexta-feira, na Sede da CEV/UECE, no Campus do Itaperi, Av.
Dr. Silas Munguba, 1700, a partir das 09 horas.
2.2. As disposições que regulamentam a Avaliação Psicológica do Concurso
encontram-se no subitem 10.4 do Edital No 14/2013 – SESEC/SEPOG.
2.3. Na Tabela I do Anexo VI do Edital No 14/2013 – SESEC/SEPOG, de
abertura do Concurso, constam os atributos psicológicos individuais e suas
descrições, os possíveis parâmetros resultantes das avaliações dos atributos e o
mínimo necessário em cada um dos atributos, para o bom desempenho das
atividades do ocupante dos cargos de Guarda Municipal.
2.4.

O candidato convocado para esta Avaliação Psicológica deverá:

a) Chegar com antecedência de 60 minutos com relação ao horário fixado para
sua apresentação para efeito de identificação;
b) Trazer consigo o documento original de identidade, conforme previsto no
subitem 15.1 do Edital No 014/2014 – SESEC/SEPOG;
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c) Trazer consigo 3 (três) lápis No 2, com ponta fina, e caneta esferográfica
transparente de tinta de cor preta ou azul.
2.4.1. O candidato convocado por este Comunicado que não comparecer à
Avaliação Psicológica (2a Oportunidade) será eliminado do Concurso.
2.5. Não será admitido, em nenhuma hipótese, o ingresso de candidato no local
de realização desta Avaliação Psicológica após o início dos trabalhos da
Avaliação.
2.6. Não será aplicada esta Avaliação Psicológica, em nenhuma hipótese, fora do
espaço físico, das datas, e dos horários estabelecidos.
2.7. No dia da realização desta Avaliação Psicológica não será permitida a
entrada de candidatos portando armas e/ou equipamentos eletrônicos de
qualquer natureza.
2.8. É recomendado que o candidato durma bem na noite anterior da realização
de sua avaliação, alimente-se adequadamente, não consuma bebidas alcoólicas
e não use nenhum tipo de substância estimulante.
2.9. Não serão fornecidos água e lanche aos candidatos e poderá não haver
lanchonete disponível no local de realização das provas, sendo permitido ao
candidato levar seu próprio lanche e água.
2.10. Será eliminado da Avaliação Psicológica e consequentemente do concurso,
dentre outros motivos, o candidato que:
a) Chegar ao local de apresentação para identificação após o início dos
trabalhos da avaliação;
b) Fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata;
c) For responsável por falsa identificação pessoal;
d) Utilizar ou tentar usar meios fraudulentos para obter aprovação própria ou
de terceiros, em qualquer dos testes psicológicos da Avaliação;
e) Desrespeitar membro da equipe de coordenação e de aplicação da Avaliação
Psicológica, assim como, proceder de forma a perturbar a ordem e a
tranquilidade necessária para realização da Avaliação, quer seja no local de
sua realização, quer seja em suas imediações;
f) Descumprir qualquer dos dispositivos contidos no Edital No 014/2014 –
SESEC/SEPOG,
no
presente
Comunicado
ou
em
disposições
complementares.
2.11. Se durante a realização da Avaliação Psicológica houver problemas técnicos,
operacionais ou relacionados a fenômenos da natureza, devidamente
constatados pela coordenação, que impeçam a realização, em condições
normais, de aplicação dos testes psicológicos de uma ou mais turmas, a
CEV/UECE deverá suspender tais aplicações e marcar nova data para
continuidade da avaliação, informando aos candidatos por meio de Comunicado
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(www.uece.br/cev).

divulgado

no

endereço

eletrônico

do

concurso

3. Das Vistas dos Laudos e Testes da Avaliação Psicológica
3.1. As vistas dos testes e dos laudos da Avaliação Psicológica será realizada
somente no dia 10/04/2015, na sede da CEV/UECE, no Campus do Itaperi, Av.
Dr. Silas Munguba, 1700, a partir das 9 horas.
3.2. As vistas, acompanhado de psicólogo contratado pelo candidato, se este
assim o desejar, serão realizadas por ordem de chegada do candidato.
3.2.1. O psicólogo deverá, obrigatoriamente, apresentar:
a) sua carteira de inscrição no Conselho Regional de Psicologia, dentro do
prazo de validade.
b) procuração simples, ou seja, sem autenticação em cartório, do
candidato autorizando o acesso aos seus testes e laudos da Avaliação
Psicológica e dando poderes para interpor recurso administrativo em seu
nome.
3.2.2. O formulário padronizado de procuração está disponibilizado no site do
Concurso.
3.3. O recurso formulado pelo psicólogo contratado pelo candidato, deverá ser
interposto pela internet, das 08 horas do dia 11 (sábado) até as 17horas do dia
12 (domingo) de abril de 2015.

Fortaleza, 07 de abril de 2015
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.

Comunicado No 47/2015-CEV/UECE, de 07/04/2015 - Dispõe sobre a convocação para Avaliação Psicológica (2a Oportunidades e Vistas)
de candidatos do cargo de Guarda Municipal, cujos nomes constam dos 2 (dois) anexos deste Comunicado e dá outras providências.
(*) – Este Comunicado foi republicado, em 07/04/2015, para excluir do Anexo II o nome da candidata Fabiana Silva Chaves, inscrição
17997, 2ª Turma da Guarda Municipal, em razão de ter sido considerada inapta em uma das etapas da inspeção de saúde e não haver
decisão judicial nos autos da ação judicial da qual é autora determinando sua continuidade no Certame.
Página 3 de 5

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

Universidade Estadual do Ceará
Comissão Executiva do Vestibular – CEV
ANEXO I DO COMUNICADO No 47/2015-CEV/UECE, DE 07/04/2015
Relação dos candidatos da 1ª e da 2ª Turmas da Guarda Municipal, sub judice,
convocados para a Avaliação Psicológica (2ª Oportunidade).

Inscrição
11175
38682
50252

Nome
DANIELE DA ROCHA BARBOSA*
FRANCISCA ALINE RIOS SOLHEIRO*
FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS*

Turma
2ª
2ª
1ª

SUB JUDICE
SUB JUDICE
SUB JUDICE (deficiente)

* - Candidatos convocados para a 1ª Oportunidade da Avaliação Psicológica pelo Comunicado
Nº 37/2015-CEV/UECE de 04/03/2015.

3 Candidatos.
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ANEXO II DO COMUNICADO No 47/2015-CEV/UECE, DE 07/04/2015
Relação dos candidatos da 2ª Turma da Guarda Municipal, ampla disputa,
convocados para as vistas dos testes e laudos da Avaliação Psicológica.

INSC
7106
34193
15368
36601
28824
18826

NOME
Turma
DAVI ROQUE MAIA DE SOUSA**
2ª
ISADORA DE ARAUJO FREITAS**
2ª
JESUS EMANUEL LUSTOSA**
2ª
JOVILSON DE ALBUQUERQUE AMORIM JUNIOR** 2ª
RAIMUNDO FABIO ANDRE DE LIMA**
2ª
RILDSON PEDROSA MAGALHAES DE CASTRO*
2ª

* - Candidatos convocados para a 2ª Oportunidade da Avaliação Psicológica pelo Comunicado
Nº 37/2015-CEV/UECE de 04/03/2015.
** - Candidatos convocados para Novos
Nº 37/2015-CEV/UECE de 04/03/2015.

Testes

da

Avaliação

Psicológica

pelo

Comunicado

6 candidatos.
••• ••• •••
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