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Item Descrição do evento Dia Data/período 

1 Circulação do Diário Oficial do Estado do Ceará com a publicação do Edital de Regulamentação da 
Seleção Pública para contratação de pessoal por tempo determinado com lotação na SEAS. 5ª 27/04/2017 

2 
Inscrição na Seleção 
A inscrição será efetuada somente pela internet no site da Seleção 
(www.uece.br/cev). 

Início (18h) 2ª 15/05/2017 

Término (18h) 4ª 14/06/2017 

2-B 
2ª Prorrogação das Inscrições 

A inscrição será efetuada somente pela internet no site da Seleção 
(www.uece.br/cev). 

Início (23h59) 5ª 22/06/2017 

Término (23h59) 6ª 07/07/2017 

3 
Isenção da Taxa de Inscrição 
A solicitação de isenção da taxa de inscrição será efetuada somente pela 
internet no site da Seleção (www.uece.br/cev). 

Início (18h) 2ª 15/05/2017 

Término (18h) 5ª 18/05/2017 

4 

Documentação de Isenção 
a) Entregar presencialmente toda a documentação referente à solicitação de isenção (subitem 3.2 

do Edital) nos guichês do pátio anexo à Comissão Executiva do Vestibular da UECE – CEV/UECE 
(Av. Dr. Silas Munguba, 1700, Campus do Itaperi, CEP CEP: 60.714.903), em envelope lacrado 
e identificado, com rótulo (colado) que está disponibilizado no endereço eletrônico da Seleção 
(www.uece.br/cev), no horário das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas; ou 

b) Enviar a documentação pelos Correios (SEDEX ou carta com AR) para a Comissão Executiva do 
Vestibular da UECE (CEV/UECE), cujo endereço está indicado na alínea a anterior. Neste caso, o 
carimbo da postagem da correspondência deverá ter data até dia 19/05/2017 (inclusive), último 
dia de entrega de documentos da isenção. 

3ª 

4ª 

5ª 

6ª 

16 a 19/05/2017 

5 Divulgação, no site da Seleção, após as 17 horas, do resultado preliminar dos pedidos de isenção  6ª 02/06/2017 

6 Recurso, somente online, no site da Seleção (www.uece.br/cev), 
questionando o resultado preliminar dos pedidos de isenção. 

Início (8h) 3ª 05/06/2017 
Término (17h) 4ª 06/06/2017 

7 Divulgação, no site da Seleção, após as 17 horas, do resultado definitivo (após recursos) dos 
pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição 6ª 09/06/2017 

8-B 
Último dia para o candidato que foi isento do pagamento da taxa de inscrição acessar o sistema 
para concretizar sua inscrição na Seleção, usando seu código de isento, que foi informado no 
Comunicado do Resultado Definitivo da Isenção no site da Seleção. 

6ª 07/07/2017 

9-B Último dia de pagamento do Documento de Arrecadação Estadual (DAE) 2ª 10/07/2017 

10-B 

Último dia para solicitação de alteração de dados cadastrais 
a)  nome e/ou CPF, por intermédio de formulário padronizado, disponibilizado no site da Seleção 

(www.uece.br/cev) o qual deverá ser enviado escaneado para o e-mail da seleção 
(selecao.seas@uece.br); 

b) Outros dados cadastrais, somente online, acessando o sistema da Seleção. 

2ª 10/07/2017 

11-B 

Último dia para o candidato que concorre à vaga reservada para Pessoa com Deficiência (PCD): 
a) Entregar a documentação constante no subitem 5.10 do Edital, referente à concorrência à vaga 

reservada à pessoa com deficiência, no Protocolo Geral da FUNECE (Av. Dr. Silas Munguba, 
1700, Campus do Itaperi), no horário das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas; ou 

b) Encaminhar a documentação necessária digitalizada ou escaneada para o e-mail 
(selecao.seas@uece.br); ou enviar a documentação pelos Correios (SEDEX ou carta com AR) 
para a CEV/UECE no endereço mencionado na alínea a do item 04 deste Cronograma. Neste 
caso, o carimbo da postagem da correspondência deverá ter data até dia 10/07/2017 
(inclusive), último dia de entrega de documentos para solicitação de condições especiais 

2ª 10/07/2017 

12-B 

Último dia para o candidato que necessita de condições especiais (pessoa com deficiente, ou 
não) para a realização das Provas: 
a) Entregar a documentação elencada nas alíneas a, b e c do subitem 6.1 do Edital, referente à 

solicitação de condição especial no Protocolo Geral da FUNECE, no horário das 8 às 12 horas e 
das 13 às 17 horas, no endereço referido na alínea a do item 11 deste Cronograma; ou 

b) Encaminhar o requerimento (formulário) e a documentação necessária digitalizada ou 
escaneada para o e-mail (selecao.seas@uece.br); ou enviar a documentação pelos Correios 
(SEDEX ou carta com AR) para a CEV/UECE no endereço mencionado na alínea a do item 04 
deste Cronograma. Neste caso, o carimbo da postagem da correspondência deverá ter data até 
dia 10/07/2017 (inclusive), último dia de entrega de documentos para solicitação de 
condições especiais. 

2ª 10/07/2017 

13-B 

Último dia para o candidato que pretende, em caso de empate na classificação final, o benefício 
(jurado) da Lei Nº 11.689/2008, deverá:  
a) Entregar no Protocolo Geral da FUNECE, no horário das 8 às 12 horas e das 13 às 17 no endereço 

referido na alínea a do item 11 deste Cronograma, cópia autenticada de certidão e/ou declaração 
e ou atestado ou outros documentos públicos (original ou cópia autenticada em cartório) 
emitidos pelos Tribunais de Justiça Estaduais e Regionais Federais do País, relativos ao exercício 
da função de jurado, nos termos do art. 440 do CPP, a partir de 10 de agosto de 2008; ou 

b) Enviar a documentação pelos Correios (SEDEX ou carta com AR) para a Comissão Executiva do 
Vestibular da UECE (CEV/UECE), no endereço mencionado na alínea a do item 04 deste 
Cronograma. Neste caso, o carimbo da postagem da correspondência deverá ter data até dia 
10/07/2017 (inclusive), último dia de entrega de documentos para solicitação de benefício 
(jurado) da Lei Nº 11.689/2008. 

2ª 10/07/2017 
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Item Descrição do evento Dia Data/período 

14-B 

Divulgação, no site da Seleção, após as 17 horas, do resultado preliminar dos pedidos de 
inscrição (pagantes e isentos); da relação dos nomes dos candidatos que concorrem às vagas 
reservadas à pessoas com deficiência (PcD); do resultado dos pedidos de Condições Especiais para 
realização das Provas; e da relação dos nomes dos candidatos que solicitaram o benefício (jurado) 
da Lei Nº 11.689/2008 e entregaram documentação correspondente. 

4ª 12/07/2017 

15-B Recurso, somente online, no site da Seleção, questionando um , ou mais, dos 
4 resultados preliminares referidos no item 14-B deste Cronograma. 

Início (8h) 5ª 13/07/2017 
Término (17h) 6ª 14/07/2017 

16-B 

Divulgação, no site da Seleção, após as 17 horas, do que segue: 
a) Resultado definitivo (após recursos) dos pedidos de inscrição; 
b) Relação dos nomes dos candidatos que concorrem à vaga reservada às Pessoas com Deficiência 

(PcD); 
c) Resultado dos pedidos de Condições Especiais para realização das Provas; 
d) Relação dos nomes dos candidatos que solicitaram o benefício (jurado) da Lei Nº 11.689/2008 

e entregaram documentação correspondente; 
e) Convocação para a Prova Objetiva da 1ª Fase da Seleção. 

3ª 18/07/2017 

17-B Divulgação dos locais e horários de aplicação das provas, no site da Seleção, por meio do Cartão 
de Informação do Candidato 4ª 26/07/2017 

18-B 

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 29/07/2017 

Nível Médio Dom 30/07/2017 

19-B 
Divulgação no site da Seleção, após as 17 horas, do que segue: 
a) Enunciados das questões dos cadernos de provas objetivas (nível superior e médio);  
b) Gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas (nível superior e médio). 

2ª 31/07/2017 

20-B 
Recurso, somente online, no site da Seleção, questionando a formulação de 
questão das provas objetivas (superior e médio) ou respostas dos gabaritos 
oficiais preliminares (superior e médio) 

Início (8 h) 3ª 01/08/2017 

Término (17h) 4ª 02/08/2017 

21-B 
Divulgação no site do Concurso, após as 17 horas, do que segue: 
a) Grade Preliminar de Respostas das Provas Objetivas (nível superior e médio). 
b) Espelho da Folha de Respostas (nível superior e médio) 

6ª 04/08/2017 

22-B 

Divulgação no site da Seleção, após as 17 horas, do que segue: 
a) Resultado da análise dos recursos; 
b) Gabaritos Oficiais Definitivos (após recursos); 
c) Resultado da 1ª Fase da Seleção; 
d) Grade Definitiva de Respostas 
e) Convocação dos candidatos habilitados para a Avaliação de Títulos. 

2ª 14/08/2017 

23-B 

a) Entrega dos Títulos nos guichês do pátio anexo à CEV/UECE em 
envelope lacrado e identificado, com rótulo (colado), disponibilizado no 
endereço eletrônico da Seleção (www.uece.br/cev), no endereço 
mencionado na alínea a do item 04 deste Cronograma, no horário das 8 às 
12 horas e das 13 às 17 horas; ou   

b) Enviar os documentos referentes aos Títulos pelos Correios (SEDEX ou 
carta com AR) para a Comissão Executiva do Vestibular (CEV/UECE), cujo 
endereço está indicado na alínea a, do item 4 deste Cronograma. Neste 
caso, o carimbo da postagem da correspondência deverá ter data até dia 
18/08/2017 (inclusive), último dia de entrega de documentos. 

Início (8 h) 3ª 15/08/2017 

Término (17h) 6ª 18/08/2017 

24-B Divulgação no site da Seleção, após as 17 horas, do Resultado Preliminar da Avaliação de Títulos. 2ª 04/09/2017 

25-B Recurso, somente online, no site da Seleção questionando o resultado 
preliminar da Avaliação de Títulos. 

Início (8h) 3ª 05/09/2017 
Término (17h) 4ª 06/09/2017 

26-B 
Divulgação no site da Seleção, após as 17 horas, do que segue: 
a) Resultado Definitivo da Avaliação de Títulos; 
b) Resultado Final Preliminar da Seleção, consistindo das listagens de classificação. 

3ª 12/09/2017 

27-B Recurso, somente online, no site da Seleção questionando o Resultado Final 
Preliminar da Seleção. 

Início (8h) 4ª 13/09/2017 
Término (17h) 5ª 14/09/2017 

28-B 
Encaminhamento para a Comissão Coordenadora da Seleção da: 
a) Minuta do Edital com o Resultado Final da Seleção; 
b) Minuta do Edital de Homologação do Resultado Final da Seleção. 

2ª 18/09/2017 

1. As datas deste Cronograma de Eventos poderão sofrer alterações em razão de fatos supervenientes, desde que haja concordância entre a 
Comissão Organizadora e a Comissão Coordenadora da Seleção, sendo a alteração tornada pública por meio de Comunicado da CEV/UECE. 

2. Disponibilizado (1ª Edição) no site da Seleção (www.uece.br/cev) no dia 27/04/2017. 

3. Republicado (2ª Edição) em 02/05/2017 com alteração de datas (itens 4, 10, 11, 12, 13 e 23) para efeito de adequação e coerência. 

4. Republicado (3ª Edição) em 16/05/2017 com alteração de datas (itens 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12 e 13) em virtude do site da Seleção 
(www.uece.br/cev) ter ficado inacessível no dia 15/05/2017, das 8 às 18 horas, em razão da queda de uma árvore na sede da CEV/UECE 
que danificou o cabo de fibra ótica. 

5. Republicado (4ª Edição) em 13/06/2017, em virtude da prorrogação das inscrições. As datas dos itens 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 
da 3ª Edição deste Cronograma foram alteradas e estes itens passaram a ser renumerados com o mesmo número acrescido da letra A, em 
negrito. 

6. Republicado (5ª Edição) em 22/06/2017, em virtude da 2ª prorrogação das inscrições. As datas dos itens 2 e 8 a 28 da 4ª Edição deste 
Cronograma foram alteradas e estes itens passaram a ser renumerados com o mesmo número acrescido da letra B, em negrito. 


