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

Fundação Universidade Estadual do Ceará
Comissão Executiva do Vestibular – CEV

COMUNICADO Nº 120/2018-CEV/UECE
(30 de outubro de 2018)
Dispõe sobre a disponibilização da grade preliminar
de respostas e do espelho da folha de respostas
das provas objetivas do Concurso Público de
Provas e Títulos para Professor da Secretaria da
Educação do Estado do Ceará – 2018 e dá outras
informações pertinentes.

O Presidente da Comissão Executiva do Vestibular da Universidade Estadual do Ceará
(CEV/UECE), no uso de suas atribuições, considerando que a CEV/UECE, por delegação da
Fundação Universidade Estadual do Ceará (FUNECE), é a Organizadora do Concurso Público de
Provas e Títulos para Professor da Secretaria da Educação do Estado do Ceará (SEDUC/CE),
considerando o Edital Nº 030/2018-SEDUC/SEPLAG, publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará
(DOE) de 20 de julho de 2018, de regulamentação do Concurso em referência, torna públicas
informações sobre a disponibilização da grade preliminar de respostas e do espelho da folha de
respostas das provas objetivas do Concurso e dá outras informações pertinentes.

Da Grade Preliminar e do Espelho da Folha de Respostas
1. No item 20 do Cronograma de Eventos do Concurso está previsto o que segue:
Item

Descrição do Evento

Dia

Data/Período

2ª

29/10/2018

Divulgação no site do Concurso, após as 17 horas, do que segue:
20

a) grade preliminar de respostas das provas objetivas;
b) espelho da folha de respostas das provas objetivas.

2. Em virtude da decretação de ponto facultativo no dia 29/10/2018, não foi possível fazer tal
divulgação na data prevista.
3. A grade preliminar e o espelho da folha de respostas de que trata o item 20 do Cronograma de
Eventos do Concurso será divulgada hoje, 30/10/2018, no site do Concurso, no horário
compreendido no intervalo das 17 às 22 horas.
4. O acesso à grade e ao espelho é por consulta individual, mediante o uso do número do pedido
e da senha do candidato.

Das Frases dos Cadernos de Provas
5. Cada caderno de prova está associado ao gabarito 1, ao gabarito 2, ao gabarito 3 ou ao
gabarito 4.
6. Os cadernos de prova de todas as disciplinas estão associados às quatro frases seguintes:
Gabarito 1: O real conhecimento é obra do tempo.
Gabarito 2: O bom exemplo convence.
Gabarito 3: O bem renova o ser.
Gabarito 4: Fala proveitosa valoriza o tempo.
7. Cada candidato recebeu uma folha de respostas identificada com seu nome e outros dados
pessoais e nesta folha ele deveria assinar, escrever a frase que está na capa de seu caderno de
prova, em letra de forma e em letra cursiva e marcar o número do gabarito de seu caderno de
prova.

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

8. As provas são corrigidas considerando o número do gabarito (1, 2, 3 ou 4) marcado na folha de
respostas pelo candidato.
9. Quando o candidato não marca o número do gabarito na folha de respostas ou marca mais de
um número de gabarito, o gabarito do candidato, para efeito de correção da prova, é
identificado pela frase que ele escreveu na sua folha de respostas.
10. Quando o candidato não escreve a frase na folha resposta, não marca ou marca mais de uma
vez o número do gabarito, e não escreve seu nome na capa da prova fica impossível de
identificar o número de seu gabarito para efeito de correção de sua prova, neste caso o
candidato é eliminado da Prova.

Informações
11. Está disponibilizado para os candidatos o e-mail do Concurso (concurso.seduc@uece.br) para
informações, reclamações e outras demandas.

Fortaleza, 30 de outubro de 2018

Prof. Dr. Fábio Perdigão Vasconcelos
Presidente da CEV/UECE
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