
01. Onde serão disponibilizadas as informações referentes a presente Seleção Pública?

O Edital,  o resultado final  da seleção e a homologação serão publicados no Diário  Oficial  do
Estado do Ceará. As convocações e demais notícias sobre a seleção serão divulgadas no site da
UECE e da SEAS (www.seas.ce.gov.br). 

02. As cópias dos documentos precisam ser autenticados em cartório?
Não,  considerando que  você  precisa  apresentar  o  documento  original  no  momento  da
entrega da cópia. Somente nos casos em que a comprovação de residência for em nome de
terceiros, é que faz-se necessário declaração reconhecida em cartório.

03. Qual o momento da entrega dos documentos?
Os candidatos classificados na Seleção Pública serão convocados a comparecer  na sede da
SEAS, devendo comprovar os requisitos e condições estabelecidos no Edital.

04. Onde posso acompanhar as datas das Convocações da Seleção?
Todas  as  convocações  da  Seleção  Pública  estarão  apontadas  no  site  da  SEAS
(http://selecao.seas.ce.gov.br/). 

05. Sou ativo no sistema, fui convocado, e agora?
O referido profissional que tem vinculo ativo no sistema, deverá comparecer à Sede da SEAS,
portando documento de identificação com foto e junto ao protocolo solicitar Rescisão de contrato.

06. A SEAS custeará os exames solicitados?
NÃO,  A  Superintendência  do Sistema Estadual  de  Atendimento  Socioeducativo, não subsidia  nenhum
destes exames e, por razões éticas, não indicamos médicos, laboratórios ou clínicas. 

07. Tive resultado não recomendado, o que devo fazer?
Entrar com recurso no site da UECE, apresentar toda a documentação novamente até as 17hs de
21/03/2022.

08. Laudo de Sanidade Mental.
O Psiquiatra deverá atestar que o candidato está apto para exercer as funções Socioeducador e
Técnico.

09. Quando vai ser minha pericia médica?
Vai ser divulgado no site da SEAS, data e horário de comparecimento à perícia médica do Estado
do Ceará

É de extrema importância que os candidatos leiam atentamente o Edital nº 003/2021.


