SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO
SUPERIOR DO ESTADO DO CEARÁ – SECITECE
UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI – URCA
COMISSÃO EXECUTIVA DO CONCURSO

ORDEM DE SERVIÇO Nº 002 /2018
SELEÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO E TEMPORÁRIO
O Presidente da Comissão de Seleção do Processo Seletivo para contratação de Professor Substituto e
Temporário da Universidade Regional do Cariri-URCA,
CONSIDERANDO o que estabelecem o Edital nº 011/2017 e a Ordem de Serviço nº 01/2018 nos
termos que tratam dos prazos e do envio de documentos comprobatórios de inscrição e solicitação de
isenção .
CONSIDERANDO a greve dos correios entre os dias 12 e 13 de março.
CONSIDERANDO o incêndio no Centro de Triagem dos Correios, em Fortaleza, no dia 13 de
fevereiro de 2018.
CONSIDERANDO a necessidade de garantir os direitos de participação, no Processo Seletivo do
Edital 11/2017, para aqueles que impetraram recursos tendo como fundamento os itens desta Ordem de
Serviço e que postaram os documentos comprobatórios na data limite prevista na Ordem de Serviço nº
01/2018, qual seja, a data de 26/02/2018.
RESOLVE:
Art.1º-Disponibilizar, para estes candidatos, a opção de envio online dos PDFs dos documentos,
através do mesmo sistema de inscrição online que o candidato usou. Para tanto, o candidato, deverá
acessar o sistema e entrar na opção de envio, até o dia 19 de março de 2018 ;
Art. 2º-Estabelecer como data de publicação do resultado dos recursos referentes às inscrições
indeferidas o dia 20 de março de 2018;
Art. 3º -Estabelecer o dia 22 de março de 2018 como prazo final de pagamento da taxa de inscrição
para os candidatos que obtiveram indeferimento dos recursos sobre a isenção da taxa de inscrição ;
Art. 4º–Estabelecer o dia 23 de março para publicação final das inscrições deferidas;
Art.5º – Os demais prazos estabelecidos na ordem de Serviço 001/2018 ficam mantidos.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
Crato-CE, 03 de março de 2018.

Prof. Dr. Francisco Egberto de Melo
Presidente da Comissão de Seleção de Professor Substituto e Temporário

