
Governo do Estado do Ceará 
Secretaria da Ciência Tecnologia e Educação Superior 

Universidade Estadual do Ceará – UECE 
Comissão Executiva do Vestibular - CEV/UECE 

 

 

SELEÇÃO PÚBLICA DA SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO (SEAS) DO ESTADO DO CEARÁ  

(Edital Nº 003/2021-SEAS/SEPLAG, DOE de 15/10/2021, a partir da página 87) 

CRONOGRAMA DE EVENTOS DA SELEÇÃO DA SEAS/2021 
 

Cronograma de Eventos da Seleção Pública da SEAS de 2021 
1. Este Cronograma está disponibilizado no site da CEV/UECE (www.uece.br/cev) desde 22 de outubro de 2021, de conformidade com disposição editalícia. 
2. De acordo com o subitem 1.5 do Edital de Regulamentação da Seleção, este Cronograma é parte integrante do Edital da Seleção. 
3. As datas deste Cronograma de eventos são prováveis, tendo em vista que poderão sofrer alterações em razão de fatos supervenientes, fortuitos, de força maior, de conveniência administrativa 

ou logística/operacional, sendo a alteração tornada pública por meio de Comunicado da Comissão Executiva do Vestibular (CEV/UECE). 
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Item Descrição do Evento Dia Data 

1.  

Edital 
Publicação do Diário Oficial do Estado do Ceará do Edital de Regulamentação da Seleção Pública para 
contratação de pessoal de nível superior e de nível médio, por tempo determinado, com lotação na 
SEAS. 

6ª 15/10/2021 

2.  

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). O candidato deverá escanear toda a 
documentação comprobatória, descrita no item 3 do Edital de Regulamentação da 
Seleção e enviar on-line, em PDF, por intermédio do sistema eletrônico de 
isenção. 

Início (8h) 4ª 03/11/2021 

Término 
(23h59min) 

6ª 05/11/2021 

3.  
Último dia para o envio on-line da documentação referente à solicitação de 
isenção, na forma descrita no item 2 deste Cronograma. 

Até as 17 horas -- Até 08/11/2021 

4.  
Inscrição na Seleção 
A inscrição será efetuada somente pela internet no site da Seleção 
(www.uece.br/cev). 

Início (8h) 4ª 03/11/2021 

Término 
(23h59min) 

4ª 01/12/2021 

5.  
Divulgação, no site da Seleção, após as 17 horas, por Comunicado da CEV/UECE, do resultado 
preliminar dos pedidos de isenção. 

2ª 22/11/2021 

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

Início (8h) 3ª 23/11/2021 

Término (17h) 4ª 24/11/2021 

7.  
Divulgação, no site da Seleção, após as 17 horas, por Comunicado da CEV/UECE, do resultado 
definitivo (após recursos) dos pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição. 

6ª 26/11/2021 

8.  

Último dia para o candidato: 
8.1. Providenciar o pagamento da Taxa de inscrição; 

8.2. Solicitar 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. 

8.3. Que concorre à vaga reservada para Pessoa com Deficiência (PcD), enviar a documentação 
constante no subitem 5.9 do Edital, referente à concorrência à vaga reservada à pessoa com 
deficiência, para o e-mail selecao.seas@uece.br. 

8.4. Que concorre à vaga reservada para candidato autodeclarado negro (preto ou pardo) enviar, 
escaneado em PDF, pelo sistema digital da Seleção, o Termo de Autodeclaração (padronizado), 
devidamente preenchido e assinado, com documento de identidade colado no espaço 
reservado 

8.5. Que necessita de condições especiais (pessoa com deficiência, ou não) para a realização das 
Provas, enviar o formulário padronizado, disponibilizado no site da Seleção, acompanhado da 
documentação correspondente, para o e-mail selecao.seas@uece.br. 

-- Até 02/12/2021 

9.  

Divulgação, no site da Seleção, após as 17 horas, por Comunicado da CEV/UECE, do que segue: 
a) Resultado preliminar dos pedidos de inscrição, após confirmação do pagamento da taxa de 

inscrição; 
b) Relação dos nomes dos candidatos que concorrem às vagas reservadas às Pessoas com 

Deficiência (PcD), após análise da documentação pertinente; 
c) Relação dos nomes dos candidatos que concorrem às vagas reservadas aos candidatos 

autodeclarados negros (pretos ou pardos), após análise do Termo de Autodeclaração; 
d) Resultado dos pedidos de Condições Especiais, para realização das Provas, após análise da 

documentação pertinente; 
e) Convocação para a Prova Objetiva da 1ª Fase da Seleção para os candidatos a ela habilitados. 

2ª 13/12/2021 
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Cronograma de Eventos da Seleção Pública da SEAS de 2021 
1. Este Cronograma está disponibilizado no site da CEV/UECE (www.uece.br/cev) desde 22 de outubro de 2021, de conformidade com disposição editalícia. 
2. De acordo com o subitem 1.5 do Edital de Regulamentação da Seleção, este Cronograma é parte integrante do Edital da Seleção. 
3. As datas deste Cronograma de eventos são prováveis, tendo em vista que poderão sofrer alterações em razão de fatos supervenientes, fortuitos, de força maior, de conveniência administrativa 

ou logística/operacional, sendo a alteração tornada pública por meio de Comunicado da Comissão Executiva do Vestibular (CEV/UECE). 
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10.  

Recurso, somente online, no site da Seleção, questionando: 
a) O resultado preliminar dos pedidos de inscrição; 
b) A relação dos nomes dos candidatos que concorrem às vagas reservadas às 

Pessoas com Deficiência (PcD); 
c) A relação dos nomes dos candidatos que concorrem às vagas reservadas aos 

candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos); 
d) O resultado dos pedidos de Condições Especiais, para realização das Provas; 
e) A convocação para a Prova Objetiva da 1ª Fase da Seleção para os candidatos 

a ela habilitados. 

Início (8h) 3ª 14/12/2021 

Término (17h) 4ª 15/12/2021 

11.  

Divulgação, no site da Seleção, após as 17 horas, por Comunicado da CEV/UECE, do que segue: 
a) Resultado definitivo (após recursos) dos pedidos de inscrição; 
b) Relação definitiva (após recursos) dos nomes dos candidatos que concorrem às vagas reservadas 

às Pessoas com Deficiência (PcD); 
c) Relação definitiva (após recursos) dos nomes dos candidatos que concorrem às vagas reservadas 

aos candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos); 
d) Resultado definitivo (após recursos) dos pedidos de Condições Especiais para realização das 

Provas; 
e) Convocação definitiva (após recursos) para a Prova Objetiva da 1ª Fase da Seleção. 

2ª 20/12/2021 

12.  
Cartão de Informação do Candidato 
Divulgação dos locais e horários de aplicação das provas, no site da Seleção, por meio do Cartão de 
Informação do Candidato. 

5ª 20/01/2022 

13.  Aplicação da Prova Objetiva da 1ª Fase. Dom 23/01/2022 

14.  
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). 

Dom 23/01/2022 

15.  
Recurso/Prova, somente online, no site da Seleção, questionando a formulação de 
questão das provas objetivas (superior e médio) ou as respostas dos gabaritos 
oficiais preliminares (superior e médio). 

Início (8h) 2ª 24/01/2022 

Término (17h) 3ª 25/01/2022 

16.  
Divulgação no site da Seleção, após as 17 horas, por Comunicado da CEV/UECE, do resultado 
preliminar da análise dos recursos interpostos questionando o Gabarito Oficial Preliminar e/ou os 
enunciados das questões da Prova da 1ª Fase. 

6ª 28/01/2022 

17.  

Recurso/Prova/Réplica, somente online, no site da Seleção (www.uece.br/cev), 
questionando o resultado preliminar da análise dos recursos/prova (Gabarito 
Oficial Preliminar e/ou os enunciados das questões) da Prova da 1ª Fase da 
Seleção.  

Início (8 h) Sáb 29/01/2022 

Término (17h) Dom 30/01/2022 

18.  

Divulgação no site da Seleção, após as 17 horas, por Comunicado da CEV/UECE, do que segue: 
a) Resultado definitivo dos recursos relativo às provas objetivas da 1ª Fase; 
b) Gabaritos Oficiais Definitivos (após recursos); 
c) Resultado da Prova da 1ª Fase da Seleção com a situação de cada candidato convocado para tal 

prova; 
d) Grade Definitiva de Respostas (após recursos); 
e) Convocação dos candidatos habilitados para o envio on-line dos títulos; 
f) Convocação dos candidatos habilitados para a entrega da Ficha de Informações Confidenciais 

(FIC) acompanhada da documentação que consta no item 11 do Edital da Seleção. 
g) Convocação dos candidatos que concorrem às vagas reservadas para as cotas raciais para se 

submeterem ao Procedimento de Heteroidentificação para validação, ou não, da autodeclaração 
pela verificação das características fenotípicas; 

h) Convocação dos candidatos que concorrem às vagas reservadas para Pessoas com Deficiência 
para se submeterem à Avaliação Biopsicossocial para confirmação, ou não da deficiência 
informada e para avaliar a compatibilidade da deficiência do candidato com as atribuições da 
função de opção do candidato na Seleção. 

4ª 02/02/2022 

19.  

Avaliação Biopsicossocial 
Realização da Avaliação Biopsicossocial para confirmar, ou não, a deficiência informada e para avaliar 
a compatibilidade da deficiência do candidato com as atribuições da função de opção do candidato 
na Seleção, em horário e local a serem informados no Comunicado de convocação. 

Dom 06/02/2022 

20.  

Envio on-line dos Títulos 
O candidato deverá escanear toda a documentação comprobatória, descrita no 
subitem 12.13 do Edital de Regulamentação da Seleção e enviar on-line, em PDF, 
por intermédio do sistema eletrônico da Seleção. 

Início (8h) 2ª 07/02/2022 

Término (17h) 4ª 09/02/2022 

http://www.uece.br/cev


Cronograma de Eventos da Seleção Pública da SEAS de 2021 
1. Este Cronograma está disponibilizado no site da CEV/UECE (www.uece.br/cev) desde 22 de outubro de 2021, de conformidade com disposição editalícia. 
2. De acordo com o subitem 1.5 do Edital de Regulamentação da Seleção, este Cronograma é parte integrante do Edital da Seleção. 
3. As datas deste Cronograma de eventos são prováveis, tendo em vista que poderão sofrer alterações em razão de fatos supervenientes, fortuitos, de força maior, de conveniência administrativa 

ou logística/operacional, sendo a alteração tornada pública por meio de Comunicado da Comissão Executiva do Vestibular (CEV/UECE). 

Página 3 de 3 

Item Descrição do Evento Dia Data 

21.  

Heteroidentificação (1ª Avaliação) 
Realização do procedimento de Heteroidentificação para validação, ou não, da autodeclaração pela 
verificação das características fenotípicas dos candidatos autodeclarados negros (pretos e pardos) 
convocados, em horário e local a serem informados no Comunicado de convocação. 

--- 07 a 09/02/2022 

22.  
Divulgação no site da Seleção, após as 17 horas, por Comunicado da CEV/UECE, do resultado 
preliminar da Avaliação Biopsicossocial. 

2ª 07/02/2022 

23.  
Recurso, somente online, no site da Seleção, questionando o resultado preliminar 
da Avaliação Biopsicossocial. 

Início (8h) 3ª 08/02/2022 

Término (17h) 4ª 09/02/2022 

24.  
Resultado Definitivo (após recursos) da Avaliação Biopsicossocial para confirmar, ou não, a 
deficiência informada e para avaliar a compatibilidade da deficiência do candidato com as atribuições 
da função de opção do candidato na Seleção. 

6ª 11/02/2022 

25.  

Divulgação no site da Seleção, após as 17 horas, por Comunicado da CEV/UECE, do resultado 
preliminar do procedimento de Heteroidentificação (1ª Avaliação) destinado à validação, ou não, da 
autodeclaração pela verificação das características fenotípicas dos candidatos autodeclarados negros 
(pretos e pardos). 

6ª 11/02/2022 

26.  
Recurso, somente online, no site da Seleção, questionando o resultado preliminar 
do procedimento de Heteroidentificação (1ª Avaliação). 

Início (8h) Sáb 12/02/2022 

Término (17h) Dom 13/02/2022 

27.  

Envio on-line da Ficha de Informações Confidenciais (FIC) 
O candidato deverá preencher e assinar a FIC que será disponibilizada no site da 
Seleção para impressão, anexar toda a documentação comprobatória, descrita no 
subitem 11.1 do Edital de Regulamentação da Seleção, referente à Investigação 
Social, escanear e enviar on-line, em PDF, por intermédio do sistema eletrônico da 
Seleção. 

Início (8h) 2ª 14/02/2022 

Término (17h) 4ª 16/02/2022 

28.  
Convocação dos candidatos recorrentes, considerados não cotistas, para realização de novo 
procedimento de Heteroidentificação por Comissão Recursal. 

2ª 14/02/2022 

29.  

Heteroidentificação (Comissão Recursal) 
Realização do procedimento de Heteroidentificação (Comissão Recursal) para reavaliação das 
características fenotípicas dos candidatos recorrentes que foram considerados não cotistas na 1ª 
Avaliação de Heteroidentificação, em local e horário a serem informados no Comunicado de 
convocação. 

-- 15 e 16/02/2022 

30.  
Resultado Definitivo (após recursos) do procedimento de Heteroidentificação (1ª Avaliação e 
Avaliação Recursal) dos candidatos autodeclarados negros (pretos e pardos) que dela(s) 
participaram. 

5ª 17/02/2022 

31.  
Divulgação no site da Seleção, após as 17 horas, por Comunicado da CEV/UECE, do Resultado 
Preliminar da Avaliação de Títulos. 

6ª 04/03/2022 

32.  
Recurso, somente online, no site da Seleção questionando o resultado preliminar 
da Avaliação de Títulos. 

Início (8h) Sáb 05/03/2022 

Término (17h) Dom 06/03/2022 

33.  
Divulgação no site da Seleção, após as 17 horas, por Comunicado da CEV/UECE, do que segue: 
a) Resultado Definitivo, após recursos, da Avaliação de Títulos; 
b) Resultado Final Preliminar da Seleção, consistindo das listagens de classificação. 

4ª 09/03/2022 

34.  
Recurso, somente online, no site da Seleção questionando o Resultado Final 
Preliminar da Seleção. 

Início (8h) 5ª 10/03/2022 

Término (17h) 6ª 11/03/2022 

35.  

Divulgação no site da Seleção, após as 17 horas, por Comunicado da CEV/UECE, do Resultado Final 
da Seleção consistindo de listagens de classificação por cada um dos 15 códigos de opção de função 
temporária e pelas modalidades de concorrência: 
a) Ampla disputa, 15 listagens; 
b) Autodeclarado negro (preto ou pardo), até 15 listagens; 
c) Pessoa com Deficiência (PcD), até 15 listagens. 

4ª 16/03/2021 
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