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COMUNICADO No 34/2017-CEV/UECE 
(13 de junho de 2017) 

 
Dispõe sobre a prorrogação do período de 
inscrição da Seleção Pública para preenchimento de 
Funções Temporárias no quadro de pessoal da 
Superintendência do Sistema Estadual de 
Atendimento Socioeducativo - SEAS e dá outras 
providências. 

 
O Presidente da Comissão Executiva do Vestibular da Universidade Estadual do Ceará 

- CEV/UECE, no uso de suas atribuições, considerando o Edital Nº 01/2017-SEAS/SEPLAG, 

publicado no DOE de 26 de abril de 2017, de abertura da Seleção Pública para 

preenchimento de funções temporárias no quadro de pessoal da Superintendência do 

Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo - SEAS, considerando o Ofício GS Nº 

915/2017-SEAS, de 09 de junho de 2017, do Superintendente da SEAS solicitando 

providências da FUNECE para a prorrogação do período de inscrição da Seleção e a 

concordância da Presidente da Comissão Coordenadora da Seleção, torna públicas 

informações relacionadas com a prorrogação do período de inscrição da Seleção. 

1. Fica prorrogado até o dia 22 de junho de 2017, o período de inscrição da Seleção Pública 
para preenchimento de funções temporárias no quadro de pessoal da Superintendência 
do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo - SEAS. 

2. A 3ª edição do Cronograma de Eventos da Seleção fica alterada, resultando na 4ª 
edição, para contemplar a prorrogação do prazo do período de inscrição. 

2.1. A 4ª Edição do Cronograma de Eventos está disponibilizada no site da Seleção 

(www.uece.br/cev). 

2.2. As datas dos itens 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 da 3ª Edição do Cronograma 
foram alteradas e estes itens passaram a ser renumerados com o mesmo número 
anterior acrescido da letra A, em negrito e os demais itens não sofreram alterações. 

3. Com a prorrogação do período de inscrição, a nova data de vencimento do DAE 
(Documento de Arrecadação Estadual) passa a ser o dia 23 de junho de 2017.  

3.1. Aqueles candidatos que ainda não pagaram o DAE com vencimento em 16/06/2017 
e quiserem pagá-lo após esta data, deverão reimprimi-lo no site da Seleção com a 
nova data de vencimento. 

4. As datas das provas da 1ª Fase continuam as mesmas, conforme indicação a seguir:  

Descrição do evento Dia Data/período 

Aplicação da Prova Objetiva da 1ª Fase 
a) Nível Superior – turno da manhã, somente na cidade de Fortaleza; 
b) Nível Médio – turno da manhã, nas cidades de Fortaleza, Juazeiro do 
Norte e Sobral. 

Nível Superior Sáb 15/07/2017 

Nível Médio Dom 16/07/2017 

 
 

Fortaleza, 13 de junho de 2017 

 

 
 

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. 


