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

Fundação Universidade Estadual do Ceará
Comissão Executiva do Vestibular – CEV

COMUNICADO Nº 114/2018-CEV/UECE
(11 de outubro de 2018)
Dispõe sobre os Locais de Provas do
Concurso
e
dá
outras
informações
pertinentes.

A Comissão Executiva do Vestibular da Universidade Estadual do Ceará
(CEV/UECE), por intermédio de seu membro, Luiz Eduardo Farias Bezerra, no uso de suas
atribuições, considerando que a CEV/UECE, por delegação da Fundação Universidade
Estadual do Ceará (FUNECE), é a Organizadora do Concurso em referência, considerando o
Edital Nº 01/2018-SECULT/SEPLAG, de Regulamentação do Concurso Público de Provas e
Títulos destinado ao provimento de cargos efetivos a serem lotados na Secretaria da Cultura
do Estado do Ceará, publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará de 29 de junho de 2018,
considerando o Comunicado Nº 72/2018-CEV/UECE, de aditivo ao Edital, de 23 de julho de
2018, torna público o que segue.

Convocados para as Provas
1. Os candidatos convocados para participar das Provas Objetivas da 1ª Fase do
Concurso para provimento de cargos efetivos no quadro de pessoal da Secretaria de
Cultura do Estado do Ceará são aqueles cujos nomes constam do Anexo III do
Comunicado Nº 109/2018-CEV/UECE, de 21 de setembro de 2018.

Locais de Provas do Concurso
2. As Provas Objetivas da 1ª Fase do Concurso para provimento de cargos efetivos no
quadro de pessoal da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará serão aplicadas no
dia 14 de outubro de 2018, no horário das 9 às 13 horas, nos seguintes locais:
a) Universidade Estadual do Ceará, Av. Dr. Silas Munguba, 1700, Campus do
Itaperi, Fortaleza, Ceará;
b) Escola Estadual Adauto Bezerra, Rua Monsenhor Liberato, 1850, Fátima,
Fortaleza, Ceará;
c) Escola Estadual Juarez Távora, Rua Ministro Joaquim Bastos, 747, Fátima,
Fortaleza, Ceará.

Cartão de Informação do Candidato
3. De conformidade com o que está estabelecido no Item 16 do Cronograma de
Eventos, está disponibilizado no site do Concurso o Cartão de Informação do
Candidato com informações tais como: local de prova; sala; dados do candidato;
instruções.
3.1. Para acessar o Cartão de Informação o candidato deverá usar o número do
pedido e a senha.

O original deste Comunicado está assinado e arquivado em meio físico na CEV/UECE.

Disposições Finais
4. Fica também convocado para participar da prova do Concurso da SECULT que será
realizada no dia 14/10/2018, o candidato Isac Lopes Câmara, número de pedido
5195, optante pelo cargo de Analista de Cultura, código 1, em virtude de ter pago a
sua taxa de inscrição no dia 14/09/2018, data de vencimento dos novos DAE, mas a
confirmação do pagamento de tal taxa ter sido informada pela Secretaria da Fazenda
do Estado do Ceará, após a divulgação do Comunicado Nº 109/2018-CEV/UECE, de
21/09/2018, que dispôs sobre o resultado definitivo (após recursos) dos pedidos de
inscrição (isentos e pagantes) para o Concurso Público de Provas e Títulos da
Secretaria da Cultura do Estado do Ceará e dá outras informações pertinentes.
5. O candidato Celso André Nobrega da Costa, número de pedido 4088, optante pelo
cargo de Analista de Cultura, código 1, por decisão de ofício, participará do Concurso
concorrendo às vagas reservadas para Pessoa com Deficiência (PcD), tendo sido
concedido às condições especiais de ledor/transcritor e tempo adicional de 1 (uma)
hora.

Fortaleza, 11 de outubro de 2018

Luiz Eduardo Farias Bezerra
Membro da CEV/UECE

• O original deste Comunicado está assinado e arquivado em meio físico na CEV/UECE.
• Comunicado Nº 114/2018-CEV/UECE, de 11/10/2018 - Dispõe sobre os Locais de Provas do Concurso e dá outras informações
pertinentes.
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