UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
COORDENADORIA DE CONCURSOS – CCV

ADITIVO AO EDITAL nº 04/ 2011
Regulamenta o Teste de Admissão ao Semestre I das
Casas de Cultura Estrangeira, para o período 2012.1.

A Presidente da Coordenadoria de Concursos (CCV), usando das atribuições que
lhe confere a Resolução Nº06/CONSUNI, de 13 de agosto de 2003, e tendo em vista a
falta de energia nos últimos 3(três) dias nas dependências desta Coordenadoria,
anuncia a alteração nos itens 9 e 11, do citado Edital, que passam a ter a seguinte
redação:
9. Dos Recursos
9.1.Os candidatos poderão recorrer quanto à elaboração/ gabarito das provas,
mediante o preenchimento e impressão do Formulário Eletrônico próprio,
disponibilizado
no
endereço
eletrônico
http://www.ccv.ufc.br,
devidamente
fundamentado e assinado. O documento deverá ser entregue na sede da CCV, no
Campus do Pici, em Fortaleza, no dia 08 de dezembro de 2011, no horário das 9h às 17
horas. A CCV não acatará reclamações entregues em data, local e/ou horário diferentes
dos acima estabelecidos.
9.2.O direito de requerer revisão do resultado será feito mediante preenchimento de
Formulário
Eletrônico
próprio,
disponibilizado
no
endereço
eletrônico
http://www.ccv.ufc.br, no qual o recorrente especificará a(s) razão(ões) de sua
irresignação. O referido formulário deverá ser entregue na sede da CCV, em Fortaleza,
no dia 14 de dezembro de 2011, no horário das 9h às 12h e das 14h às 17 horas.
11. Calendário de Atividades
Atividade

Data

PROVAS
Provas
Recebimento de recurso administrativo contra o gabarito.
Divulgação do resultado do recurso administrativo contra
gabarito.
Resultado da Seleção.
Recebimento de recurso administrativo contra o Resultado.
Divulgação do resultado do recurso administrativo.
Matrícula dos classificados
Matrícula dos classificáveis
Início das aulas

04/dezembro
08/dezembro
13/dezembro
13/dezembro
14/dezembro
19/dezembro
05/janeiro/2012
06/janeiro/2012
13/fevereiro/2012

Os demais itens permanecem inalterados.
Fortaleza/CE, 07 de dezembro de 2011.

Profª. Maria de Jesus de Sá Correia
Presidente da CCV/UFC

