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

Fundação Universidade Estadual do Ceará
Comissão Executiva do Vestibular – CEV

COMUNICADO No 142/2015-CEV/UECE
(27 de novembro de 2015)
Dispõe sobre a reabertura (um dia) das
inscrições para o Concurso Público de Provas e
Títulos para provimento de cargos efetivos
integrantes do Quadro de Pessoal Permanente do
Departamento de Estradas e Rodovias (DER).

O Presidente da Comissão Executiva do Vestibular da Universidade Estadual do Ceará
- CEV/UECE, no uso de suas atribuições e, considerando os Editais Nº 01/2014-DER, de 31
de outubro de 2014, de abertura do Concurso, e Nº 01/2015-SEPLAG/DER, publicado no
DOE de 20 de outubro de 2015, de retificação do edital de abertura, que regulamentam o
Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de cargos efetivos integrantes do
Quadro de Pessoal Permanente do Departamento de Estradas e Rodagem (DER),
considerando que uma candidata, através da ouvidoria, comunicou que no último dia de
inscrição (24/11/2015) às 23 horas não conseguiu se inscrever, tendo em vista que no
sistema de inscrição informou que o prazo estava encerrado, considerando que o prazo final
de inscrição estabelecido deveria ser o dia 24/11/2015 até as 23h59min, considerando,
ainda, que o servidor que hospeda a página de inscrição do Concurso do DER ter utilizado
automaticamente o horário brasileiro de verão como hora padrão e com isso o prazo de
inscrição ficou encerrado às 22h59min, horário local, quando deveria ser 23h59min, horário
local, torna públicas as seguintes informações:
1. Fica reaberto o processo de inscrição do Concurso em referência durante o dia 30 de
novembro de 2015, no horário das 08 às 23h59min, horário local.
2. Fica acrescentado ao Novo Cronograma de Eventos do Concurso divulgado no dia
27/10/2015 (republicação) os subitens 9-A, 10-A, 12-A e 13-A, permanecendo sem
alterações os demais itens do cronograma.
ITEM
9-A
10-A

11

12-A
13-A
14

DESCRIÇÃO DO EVENTO

DIA

Início (8h)
Reabertura das inscrições, por um dia
Término(23h59min)
Data do vencimento do boleto bancário gerado no dia 30/11/2015 ou no novo período de
inscrição (27/10 a 24/11/2015), neste último caso o candidato que não pagou o boleto até o
dia 25/11/2015, poderá reimprimir tal boleto e efetuar o pagamento até essa data.
Entrega da ficha de inscrição e do atestado médico (pessoa com deficiência), na Sede da
CEV/UECE (ver subitens 5.9; 13.9.4.2 e 13.9.4.3 do Edital Nº 01/2014 – DER, de abertura do
Concurso)
OBSERVAÇÃO: SEM ALTERAÇÃO
Divulgação do resultado preliminar do processo de inscrição (deferidos e indeferidos) realizado
no período 27/10 a 24/11/2015 e no dia 30/11/2015.
Início (8h)
Período de recurso (somente pela internet) contra resultado
preliminar do processo de inscrição
Término (17h)
Divulgação do resultado definitivo (após recursos) do novo processo de inscrição
OBSERVAÇÃO: SEM ALTERAÇÃO

DATA

a

2

30/11/2015

3ª

01/12/2015

4ª

25/11/2015

4ª

02/12/2015

5ª
6ª

03/12/2015
04/12/2015

4ª

09/12/2015

Fortaleza, 27 de novembro 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.

