
COMUNICADO 

Seleção Pública para os Cursos de Especialização lato sensu em Gestão 

Pública na modalidade a distância no Polo de Tauá 

A Comissão Executiva do Vestibular da Universidade Estadual do Ceará informa o que 

segue: 

1. Por motivos técnicos, o preenchimento da ficha de inscrição para a Seleção 

Pública para os Cursos de Especialização lato sensu em Gestão Pública na 

modalidade a distância no Polo de Tauá, cuja disponibilização estava prevista 

para o período de 19 a 24 de agosto de 2010, somente ficou disponibilizado 

para os candidatos a partir de 23 de agosto de 2010. 

2. Em virtude deste fato, as inscrições ficam prorrogadas até o dia 30 de agosto de 

2010 (impressão da ficha e do boleto). 

3. A data limite para o pagamento da taxa de inscrição e envio ou entrega da 

documentação é 31 de agosto de 2010.  

Obs.: A entrega da documentação somente poderá ser efetuada nos dias úteis. 

4. O resultado da análise dos requerimentos de inscrição será divulgado no dia 08 

de setembro de 2010. 

5. O período para interposição de recurso administrativo referente a 

indeferimento do requerimento de inscrição, pelo fax da CEV/UECE (85 3101-

9713), será de 10 a 11 de setembro de 2010. 

6. O resultado do julgamento dos recursos contra o indeferimento do 

requerimento de inscrição será divulgado no dia 14 de setembro de 2010. 

7. O Cartão de Informação do Candidato estará disponível a partir das 16 horas do 

dia 16 de setembro de 2010. 

8. A prova fica adiada para o dia 19 de setembro de 2010, quando será aplicada 

no horário das 09h00min às 12h30min. 

9. O gabarito oficial preliminar da Prova Escrita estará disponível no endereço 

eletrônico ww.uece.br/cev a partir das 16 horas, no dia 20 de setembro de   

2010. 

10.  O período para interposição de recurso administrativo questionando 

formulação de questão e/ou discordância em relação ao gabarito oficial 

preliminar da Prova Escrita, pelo fax da CEV/UECE (85 3101-9713), será de 21 a 

22 de setembro de 2010. 

11.  Serão divulgados no endereço eletrônico ww.uece.br/cev, a partir das 16 

horas, no dia 24 de setembro de 2010 os seguintes itens: 

a) o gabarito oficial definitivo da Prova Escrita; 

b) o resultado da Prova Escrita, e 

c) as relações com os nomes dos candidatos habilitados para a 2ª Fase – 

Avaliação de Títulos. 



12.  O resultado da Avaliação de Títulos será divulgado no endereço eletrônico 

ww.uece.br/cev, no dia 01 de outubro de 2010. 

13. O período para interposição de recurso administrativo referente ao resultado  

da Avaliação de Títulos, pelo fax da CEV/UECE (85 3101-9713,) será de 04 a 05 

de outubro de 2010. 

14. O resultado final da seleção será divulgado no dia 07 de outubro de 2010. 

15. O período da matrícula, no site (ww.uece.br/cev) será de 13 a 14 de outubro de 

2010. 

16.  O início das aulas será dia 22 de outubro de 2010. 

 

Fortaleza, 24 de agosto de 2010 

 

Prof. Cleiton Batista Vasconcelos 

Presidente da CEV 


