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COMUNICADO 
 
 

A Comissão Executiva do Vestibular da Universidade Estadual do Ceará torna público o 
seguinte: 

 
1.  Todos os alunos de graduação inscritos via internet para fiscalizar a 1a Fase do 
Concurso Vestibular 2009.1 foram selecionados e irão trabalhar nos locais que serão 
divulgados amanhã as 10 horas, nesta página. 

 
2.  As reuniões com os fiscais serão realizadas no Auditório Central do campus do 
Itaperi nos seguintes horários: 

 
Terça-feira - 11/11/2008 - 16 horas: Fiscais com nomes iniciados com as letras de A a D. 
Quarta-feira.- 12/11/2008 - 08 horas: Fiscais com nomes iniciados com as letras de E a I. 

                            - 10 horas: Fiscais com nomes iniciados com as letras de J a M. 
                            - 14 horas: Fiscais com nomes iniciados com as letras de N a Z 

 
3.  Os fiscais selecionados que trabalharam no Vestibular 2008.1 ou 2008.2 foram 
dispensados de assistir as reuniões de que trata o item anterior. 

 
4.  Todos os alunos inscritos deverão confirmar se seu nome consta ou não da relação 
dos selecionados que será divulgada amanhã (11/11/2008) as 10 horas, bem como o 
horário de sua reunião, se for o caso. 

 
5.  Se o horário de sua reunião não lhe for conveniente, você poderá trocá-lo. Para 
tanto, deverá comparecer à sede da CEV/UECE, em tempo hábil, para mudar de horário. 

 
6.  A mudança de horário a que se refere o item anterior somente poderá ser 
autorizada na sede da CEV/UECE, não podendo ser efetivada no Auditório. 

 
7.  Os crachás de todos os fiscais selecionados serão entregues na sede da CEV/UECE 
até as 17 horas do dia 12/11/2008. Para os fiscais que deverão participar das reuniões, os 
crachás só serão entregues após as mesmas. 

 
8.  O fiscal que não comparecer à reunião estará, automaticamente, excluído da 
fiscalização. 

 
9.  Na quinta-feira (13/11/2008) serão substituídos todos os fiscais que não tenham 
vindo receber seus crachás. 

 
 
 

Fortaleza, 10 de novembro de 2008 
 
 

                                                                 A Comissão 
 

 
 
 
 
 
 


