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ADITIVO AO EDITAL nº 07/ 2011 

 

 O Reitor da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, no uso 
de suas atribuições legais anuncia a alteração dos itens 6.1, 6.7, 12, 13.2, 13.7, 13.8 e 14.11 
do Edital do Concurso Público, destinado a selecionar candidatos para o provimento dos cargos 
efetivos constantes no referido Edital, passando a ter a seguinte redação: 

 

6.1. O candidato fará as provas escritas no dia 13 de novembro de 2011, exclusivamente, no 
município por ele indicado no ato da inscrição, no local a ser informado no Documento de 
Acesso ao Local de Prova (DALP), disponível no endereço eletrônico http://www.ccv.ufc.br, no dia 
09 de novembro de 2011. Em nenhuma hipótese será postado ou enviado qualquer informativo 
ao endereço do candidato. 

6.7. Os gabaritos das provas escritas serão divulgados a partir das 16 horas do dia 13 de 
novembro de 2011, no endereço eletrônico http://www.ccv.ufc.br . 
 

12. CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 

Atividade Data 

ISENÇÃO  

Solicitação de isenção-Internet. 29 e 
30/08/2011 

Resultado da solicitação de isenção(deferida e negada). 09/09/2011 

Recebimento de recurso administrativo contra resultado da isenção. 12/09/2011 

Divulgação do resultado do recurso administrativo contra resultado da isenção. 19/09/2011 

INSCRIÇÃO  

Solicitação de inscrição-Internet. 1º a 
25/09/2011 

Entrega de documentação de solicitação de atendimento especial (nos dias úteis) 1º a 
26/09/2011 

Último dia para pagamento da taxa de inscrição. 26/09/2011 

Divulgação das inscrições confirmadas e irregulares. 07/10/2011 

Regularização das inscrições. 10/10/2011 

PROVAS   

Divulgação do local de prova. 09/11/2011 

Data das Provas 13/11/2011 

Divulgação do gabarito. 13/11/2011 

Recebimento de recurso administrativo contra a elaboração e/ou gabarito. 14 e 
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16/11/2011 

Divulgação do resultado do recurso administrativo contra a elaboração e/ou 
gabarito. 

29/11/2011 

Divulgação do resultado preliminar dos classificados. 29/11/2011 

Recebimento de recurso administrativo contra o resultado preliminar. 30/11 e 
1º/12/2011 

Resultado do recurso administrativo contra o resultado preliminar. 06/12/2011 

Divulgação do resultado final e encaminhamento para homologação do concurso 06/12/2011 

 

13.2. Os candidatos poderão recorrer contra a elaboração/gabarito das provas escritas 
mediante o preenchimento e impressão do formulário eletrônico próprio, devidamente 
fundamentado e assinado, disponibilizado no endereço eletrônico www.ccv.ufc.br , no horário das 
8 horas do dia 14 de novembro às 16 horas do dia 16 de novembro de 2011, observado o 
horário de Fortaleza. O documento deverá ser entregue na sede da CCV, em Fortaleza, ou 
enviado através do fone/ fax: (85) 3366.9423, nos dias 14 e 16 de novembro de 2011, no 
horário das 09 às 17 horas.  A CCV não acatará reclamações enviadas ou entregues em local, 
data e horário diferentes dos estabelecidos neste subitem. O resultado do requerimento será 
divulgado, exclusivamente, no endereço eletrônico www.ccv.ufc.br, no dia 29 de novembro de 
2011, a partir das 16 horas. 

 

13.7. Após a realização das provas escritas, a CCV divulgará a lista preliminar dos 
classificados, no dia 29 de novembro de 2011, no endereço eletrônico http://www.ccv.ufc.br. 

 

13.8. Caberá recurso do resultado preliminar do Concurso, de que trata o subitem anterior, 
exclusivamente, mediante preenchimento de Requerimento Administrativo, on line, em 
Formulário disponibilizado no endereço eletrônico, www.ccv.ufc.br , no horário das 8 horas do dia 
30 de novembro às 17 horas do dia 1º de dezembro de 2011, observado o horário de Fortaleza. 
O resultado do requerimento será divulgado, exclusivamente, no citado endereço eletrônico, no 
dia 06 de dezembro de 2011. 

 

14.11. O resultado final do Concurso será homologado pelo Reitor, publicado no Diário Oficial 
da União e divulgado a partir do dia 06 de dezembro de 2011, no endereço eletrônico 
http://www.ccv.ufc.br. 

 

Os demais itens permanecem inalterados. 

 

Reitoria da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - UNILAB 

 

Redenção, 08 de setembro de 2011. 

 

 

Paulo Speller 

Reitor 

 

 

 

http://www.ccv.ufc.br/
http://www.ccv.ufc.br/
http://www.ccv.ufc.br/
http://www.ccv.ufc.br/
http://www.ccv.ufc.br/
http://www.ccv.ufc.br/
http://www.ccv.ufc.br/

