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

Fundação Universidade Estadual do Ceará - FUNECE
Comissão Executiva do Vestibular – CEV

COMUNICADO No 033/2012-CEV/UECE
(25 de abril de 2012)

O Presidente da Comissão Executiva do Vestibular da Universidade
Estadual do Ceará – CEV/UECE, considerando a decisão judicial, abaixo transcrita, do
Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza, exarada em 29/03/2012
nos autos do Processo No 0571964-34.2012.8.06.0001, Mandado de Segurança, em
favor de ANA MARIA MAGALHÃES DUTRA, a seguir transcrita na íntegra:

“Diante do exposto, CONCEDO o provimento liminar requestado, para
DETERMINAR que o impetrado promova a inclusão da candidata ANA
MARIA MAGALHÃES DUTRA na lista de candidatos aptos no exame de
perícia médica admissional do Concurso Público de Provas e Títulos
destinado ao provimento de cargos efetivos de professor de Educação
Básica II, regulamentado pelo Edital Nº 001/2011-SEDUDE, de 04 de abril
de 2011, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até
ulterior decisão deste Juízo.”

considerando que no Comunicado No 052/2011-CEV/UECE, de 28/07/2011, que divulgou
o resultado da 1a Perícia Médica Admissional, a autora foi considerada inapta temporária;
considerando que no Comunicado No 059/2011-CEV/UECE, de 05/08/2011, no
Comunicado No 062/2011-CEV/UECE, de 10/08/2011, que divulgaram o resultado das
Perícias Médicas Admissionais para os candidatos considerados inaptos temporários na 1 a
e no Comunicado No 064/2011-CEV/UECE, de 23/08/2011, que divulgou o resultado da
2a Perícia Médica Admissional, a situação da autora continuava sob análise;
tendo em vista a documentação apresentada pela candidata para regularização de sua
situação e mediante análise do Estatuto do Funcionalismo Público Municipal de Itapipoca,
sua condição de inapta temporária foi alterada para inapta em definitivo, informação esta
repassada para a autora por meio de documento assinado pelo Presidente da CEV/UECE,
de 12/01/2012, razão pela qual seu nome deixou de constar no resultado da 3 a Perícia
Médica Admissional como pendente, que foi veiculada através do Comunicado N o
005/2012-CEV/UECE, também de 12/01/2012, e nas demais publicações referentes a
este Certame;
torna pública, em cumprimento à determinação judicial mencionada, a inclusão da
candidata Ana Maria Magalhães Dutra, portadora da Identidade No 3367XXXXX e do CPF
No 230.90X.XXX-XX, inscrita sob o No 369, na lista de candidatos aptos no exame de
Perícia Médica Admissional no Concurso Público para Professor da Rede Municipal de
Itapipoca, em condição sub judice.

Fortaleza, 25 de abril de 2012
Luiz Eduardo Farias Bezerra
Presidente da CEV/UECE

