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

Fundação Universidade Estadual do Ceará
Comissão Executiva do Vestibular – CEV

COMUNICADO Nº 84/2019-CEV/UECE
(03 de outubro de 2019)
Dispõe sobre alterações no Cronograma de Eventos do
Concurso relativa às datas do processo de solicitação
de isenção do pagamento da taxa de inscrição do
Concurso da Prefeitura Municipal de Sobral/CE - 2019.

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 em referência, considerando
o Edital Nº 01/2018-SEGET/PMS, publicado no Diário Oficial do Município de Sobral e no site do Concurso
(www.uece.br/cev) em 18 de setembro de 2019, e também divulgado em 20 de setembro de 2018, na
página do Concurso (www.uece.br/cev),
considerando, ainda, que as datas que constam no
Cronograma de Eventos são prováveis e, levando em conta, aspectos da logística operacional do
processo de isenção, torna público alterações no Cronograma de Eventos do Concurso relativas às datas
do processo de solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição para o Concurso.
Das Alterações no Cronograma de Eventos do Concurso
1. Os itens 3 e 4 do Cronograma de Eventos divulgado no site do Concurso (www.uece.br/cev) em
25/09/2019 foram alterados e passam a ter o seguinte formato:
Item

Descrição do Evento

3-A

Isenção da Taxa de Inscrição
A solicitação de isenção da taxa de inscrição será efetuada somente pela
internet no site do Concurso (www.uece.br/cev).

Alterado

4-A
Alterado

Dia
Início (8h)

2ª

Data/Período
07/10/2019

Término (23:59)

4ª

09/10/2019

5ª

10/10/2019

Documentação de Isenção
Entregar presencialmente, ou por terceiro (mediante preenchimento de termo de autorização que
será disponibilizado no site do Concurso) toda a documentação referida no item 17 do Edital, em
envelope lacrado e identificado, com rótulo (colado), o qual será disponibilizado no endereço
eletrônico do Concurso (www.uece.br/cev):
a) Em Fortaleza - nos guichês localizados no pátio anexo à CEV/UECE, Av. Dr. Silas Munguba, 1700,
Campus do Itaperi, Fortaleza, Ceará, nos horários das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas, nos dias
7, 8, 9 e 10 de outubro de 2019; ou
b) Em Sobral (CE) - na Coordenadoria Jurídica da Secretaria da Ouvidoria, Gestão e Transparência SEGET, Rua Viriato de Medeiros, 1250, 1º Andar, Sobral, Ceará, nos horários das 8 às 12 horas e
das 13 às 16 horas, nos dias 7, 8, 9 e 10 de outubro de 2019.

Nova data
Nova data

Nova data

2. Os demais itens do Cronograma de Eventos não foram alterados e continuam em plena vigência na
forma como foram divulgados.

Do Local de Entrega da Documentação de Solicitação de Isenção
3. A documentação para solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição do Concurso poderá
ser entregue presencialmente, ou por terceiro (mediante preenchimento de termo de autorização que
será disponibilizado no site do Concurso), em:
a) Em Fortaleza - nos guichês localizados no pátio anexo à CEV/UECE, Av. Dr. Silas Munguba,
1700, Campus do Itaperi, Fortaleza, Ceará, nos horários das 8 às 12 horas e das 13 às 17
horas, nos dias 7, 8, 9 e 10 de outubro de 2019; ou
b) Em Sobral (CE) - na Coordenadoria Jurídica da Secretaria da Ouvidoria, Gestão e
Transparência - SEGET, Rua Viriato de Medeiros, 1250, 1º Andar, Sobral, Ceará, nos horários
das 8 às 12 horas e das 13 às 16 horas, nos dias 7, 8, 9 e 10 de outubro de 2019.

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

Disposições Finais
4. O Cronograma de Eventos do Concurso com as alterações de que trata este Comunicado passa a ser
denominado de 2ª Edição do Cronograma e está disponibilizado, nesta data, no site do Concurso
(www.uece.br/cev).
5. O Cronograma de Eventos (2ª Edição) substitui o anterior, divulgado no site no dia 25/09/2019, o
qual será acessado somente pela CEV/UECE.

Fortaleza, 03 de outubro de 2019

(assinado no original)

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

• O original deste Comunicado está assinado e arquivado em meio físico na CEV/UECE.
• Comunicado Nº 84/2019-CEV/UECE, de 03/10/2019 - Dispõe sobre alterações no Cronograma de Eventos do Concurso relativa às datas do processo
de solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição do Concurso da Prefeitura Municipal de Sobral/CE - 2019.
Página 2 de 2

