Governo do Estado do Ceará
Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior
Universidade Estadual do Ceará
Reitoria
ALTERAÇÕES NO NOVO CRONOGRAMA DE EVENTOS DO EXAME DE SELEÇÃO
CONSTANTE DO ANEXO ÚNICO DO ADITIVO AO EDITAL Nº 20/2015-REITORIA
ITEM
1

DATA

EVENTO

10 e 11/08/2015

Solicitação de isenção de hipossuficientes pela internet.

Sem alteração

Último dia para o candidato que solicitou isenção entregar:
2

12/08/2015
Sem alteração

a) a ficha de isenção acompanhada da documentação exigida na Sede da
CEV/UECE ou nas Secretarias da Unidades da UECE no Interior do Estado;
b) toda a documentação referente à modalidade (MC, TFI, TFE e IG) de opção.

3

18/08/2015

Divulgação, no endereço eletrônico do Exame de Seleção (www.uece.br/cev), do
Resultado dos pedidos de isenção.

4

18/08/2015

Período de recurso contra o indeferimento dos pedidos de isenção, somente pela
internet até as 17 horas do dia 18/08/2015.

5

10 a 19/08/2015

Período para preenchimento da ficha de inscrição e geração do boleto bancário
dos candidatos pagantes que será efetuado somente pela internet.

18/08/2015

Divulgação do resultado dos recursos referentes ao indeferimento dos pedidos de
isenção, após as 19 horas.

6

7

Data alterada

Data alterada

Período alterado

Data alterada

19/08/2015
Data alterada

Data para os candidatos com pedido de isenção indeferida (após recursos)
retornarem ao endereço eletrônico do Exame de Seleção para gerar o boleto
bancário e se inscreverem como pagante, se assim desejarem.
a) Data de vencimento do boleto bancário;

8

9

20/08/2015

Data alterada

19/08/2015
Sem alteração

b) Último dia para entrega da documentação referente ao pedido de inscrição de
candidatos pagantes, excetuando-se os candidatos que solicitaram isenção e
entregaram a documentação até o dia 12/08/2015.
Data para o candidato que necessita de condições especiais para realização das
provas solicitá-las no Protocolo Geral da UECE, no Campus do Itaperi, no horário
das 08 às 12 horas e das 13 às 17 horas ou nas Secretarias das Unidades da
UECE no Interior do Estado nos seus horários de funcionamento.

10

21/08/2015

Divulgação da relação dos candidatos com inscrição deferida (aceita) ou
indeferida (não aceita), a partir das 17 horas, no site da CEV/UECE
(www.uece.br/cev).

11

22 e 23/08/2015

Período de recurso, somente pela internet, contra o indeferimento de inscrição,
até as 17 horas do dia 23/08/2015.

12

Sem alteração

Sem alteração

27/08/2015

a) Divulgação do resultado do julgamento dos recursos referentes ao
indeferimento de inscrição, no site da CEV/UECE, a partir das 17 horas.

Sem alteração

b) Disponibilização do Cartão de Informação do Candidato, no site da
CEV/UECE, a partir das 17 horas.

13

30/08/2015

Aplicação das provas do Exame de Seleção no horário das 09 às 12 horas, nos
locais que constarão do Cartão de Informação.

14

30/08/2015

Divulgação dos enunciados das questões das provas e do Gabarito Preliminar, no
site da CEV/UECE, a partir das 13 horas.

Sem alteração

Sem alteração

ITEM

DATA

EVENTO

15

31/08 e 01/09/2015

Prazo para interposição de recurso administrativo referente à Prova Escrita e ao
Gabarito Preliminar, somente pela internet no endereço eletrônico do Exame de
Seleção.

16

04/09/2015

Prazo final para o candidato que se submeteu à Identificação Especial, no dia da
Prova do Exame de Seleção regularizar sua situação.

17

04/09/2015

Resultado do recurso administrativo referente à Prova Escrita e ao Gabarito
Preliminar, a partir das 17 horas.

18

04/09/2015

Divulgação do Gabarito Oficial Definitivo das Provas, no site da CEV/UECE, a
partir das 17 horas.

19

04/09/2015

20

Sem alteração

Sem alteração

Sem alteração

Sem alteração



Sem alteração

Provas do Exame de Habilidade Específica para os candidatos habilitados para os
Cursos da área de Música

06/09/2015

Prova Escrita: das 08:00 às 10:00 - Prova Oral: das 10:30 às 12:00

Sem alteração


21

Relação dos candidatos habilitados para o Exame de Habilidade Específica dos
Cursos da área de Música.

06/09/2015
Sem alteração

Local: Bloco F - Coordenação do Curso de Música – Sala 12 – Campus do Itaperi
Resultado das provas do Exame de Habilidade Específica para os candidatos
habilitados para os Cursos da área de Música.
Prazo para interposição de recurso administrativo questionando o Resultado do
Exame de Habilidade Específica para os candidatos habilitados para os Cursos da
área de Música.

22

08 e 09/09/2015
Sem alteração

Obs.: O requerimento referente ao recurso deverá ser dirigido ao Presidente da
CEV/UECE e entregue:
no Protocolo Geral da UECE, no Campus do Itaperi, no horário das 8 às 12 horas
e das 13 às 17 horas; ou
nas Secretarias das Unidades de Ensino da UECE no Interior do Estado, no
horário de funcionamento destas Unidades.

23

10/09/2015

Sem alteração

• Divulgação do Resultado Final da Seleção, no site da CEV/UECE, a partir das 17
horas.
• Divulgação de informações acerca do processo de matrícula.

Início do período letivo 2015.2 dia 19 de outubro de 2015

••• ••• •••

