UECE 2018.2
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ

PROVAS

INSCRIÇÃO

PRINCIPAIS CURSOS

NUTRIÇÃO (30) - C. COMPUTAÇÃO (40) – C. CONTÁBEIS (60)

PERÍODO

De 07 a 25/05/2018

LOCAL

www.uece.br/cev

TAXA

1ª FASE
(Conhecimentos
gerais)
2ª FASE
(Redação e
Específicas)

DOCUMENTAÇÃO

R$ 130,00
O boleto, que poderá ser gerado até às 23h 59min do dia 25 de maio de 2018, terá como vencimento o
dia 28 de maio de 2018, último dia em que o candidato poderá reimprimi-lo e pagá- lo.

08/07

70 questões assim distribuídas: Língua Portuguesa(12);
Língua Estrangeira (Inglês, Francês ou Espanhol)(08);
Geografia(08); História(08); Matemática(10); Física(08);
Química(08); e Biologia(08).

29/07

Redação & biologia; matemática; língua portuguesa;
inglês; francês; ou espanhol.

30/07

Física e química ou geografia e história.

HORÁRIO

Das
09h às 13h

CPF e RG

OBSERVAÇÕES:
 05/06/2018 - A CEV disponibilizará no endereço eletrônico www.uece.br/cev, a relação dos nomes dos
candidatos que solicitaram inscrição, com sua situação de inscrição (deferida/confirmada ou indeferida/não
confirmada);
 O candidato com pedido de inscrição indeferido, a que se refere o item anterior, terá os dias 06 e 07 de
junho de 2018 para interpor recurso contra o indeferimento do seu pedido de inscrição;
 12/06/2018 - Serão divulgados, no endereço eletrônico www.uece.br/cev, o resultado do julgamento dos
recursos e a situação final de cada candidato recorrente.
 06/07/2018 - Disponibilização, somente na internet, dos Cartões de Informação (A a Z) – 1ª Fase;
 09 e 10/07/2018 - Período de interposição de recurso administrativo questionando o Gabarito Oficial
Preliminar ou questões da Prova da 1ª Fase, o qual deverá ser feito exclusivamente mediante o
preenchimento do formulário digital que estará disponível no site (www.uece.br/cev), a partir das 8 horas do
primeiro dia do prazo recursal até as 17 horas do último dia do prazo de recurso;
 20/07/2018 - Data limite para disponibilização na internet da grade de respostas dos candidatos referente à
Prova de 1ª Fase; Divulgação dos nomes dos candidatos habilitados para a 2ª Fase;
 26/07/2018 - Disponibilização dos Cartões de Informação da 2ª Fase (A a Z), somente na internet;
 03/08/2018 - Data limite para disponibilização na internet das grades de respostas dos candidatos referentes
às Provas da 2ª Fase;
 20/08/2018 - Divulgação, no site do Vestibular, após as 17 horas, de Comunicado da CEV/UECE tornando
público o Resultado Preliminar da correção da Redação por intermédio de consulta individual.
 CLIQUE AQUI acessar o site do concurso.
DAV ALDEOTA: 3486-9068/9057 – DAV CENTRO: 3464-7747/7811/7855 – DAV SOBRAL: (88) 3677-8016 - DAV SEIS BOCAS: 3064-2867

