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Comissão Executiva do Processo Seletivo

. EDITAL N° 09/2016

A Uni~ersidade Estadual Vale, do Acaraú (UVA), por meio .da Comissão Executiva do
Processo Seletivo (CEPS), toma público e estabelece normas para o PROCESSO SELETIVO
2017.1, destinado ao preenchimento de vagas em cursos de graduação (Licenciatura,
Bacharelado e Superior de Tecnologia), ofertados 'nós municípios cearenses constantes no
Quadro 01, Anexo Único deste 'edital, a serem gerenciados pelo Instituto Dom José de
Educação e Cultura (IDJ), em decorrência do Convênio R003/2011 firmado entre a UVA e o
IDJ, em 01 de dezembro de 2011 e reafirma.do por meio de aditivos.

1. VALIDADE E NÚMERO DE VAGAS

1.1 O Processo Seletivo de que trata ~ste Edital terá validade, unicamente,' PSU'ao ingresso
no primeiro semestre letivo de 2017.

1.2 Serão oferecidas 2.415 (duas mil, quatrocentas e quinze) vagas para as Unidades
Descentralizadas do IDJ, no Estado do Ceará, de acordo com suas demandas, constantes
no Quadro 01 ,Anexo Único deste Edital.

2. INSCRIÇÕES

2.1. As inscrições no Processo Seletivo de que trata este Edital estarão abertas em duas
modalidades:

a) Processo Seletivo Tradicional: de 01 de setembro a 18 de outubro de 2016,
objetivando classificar candidatos aos cursos' constantes no Quadro 01, Anexo Único
, deste Edital;

b) Processo Seletivo Agendado: de 01 de novembro a 10 de Janeiro de '2017, para
preenchimento, de vagas remanescentes, que. serão, distribuídas de acordo com

- Aditivo a este Edital, a ser publicado após a divulgação do resultado do Processo
. Seletivo Tradicional. . .

. . .

2.2. O Processo Seletivo estará aberto a candidatos que hajam concluí dó ou que venham a
, concluir o Ensino Médio; ou estudos equivalentes, devidamente comprovados, até a
data da matrícula, sob pena de perderem o direito à vaga, se aprovados .•

2.3. As inscrições serão recebidas nos dias indicados no-item 2.1 deste Edital, na sede do
IDJ, em Fortaleza - CE, situada à Av. Deputado Oswaldo Studart, n° 487 - Bairro de .
Fátima, Tel.: (85) 40.12-0700 1 4012-0701; nas Unidades Descentralizadas do IDJ
indicadas no Quadro 02, Anexo Único, nos horários de seus expedientes e, ainda, pelo
endereço eletrônico www.idj.com.br. .fiZ;
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2.4. Para fazer ainscrição por meio do endereço eletrônico www.idj.com.br. o candidato

deverá preencher a Ficha Requerimento de inscrição on-line, imprimir o boleto bancário
e efetuar o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 30,00 (trinta reais), em
qualquer agência bancária, obrigatoriamente, até a data de vencimento.

2.5. Para fazer a inscrição presencial, na sede do IDJ, ou nas Unidades Descentralizadas do
."IDJ, o candidato deverá preencher a Ficha Requerimento, disponível no local de
. inscrição, anexando a fotocópia do documento de identidade e CPF e efetuar o
pagamento da· taxa de inscrição no mesmo 'local ou em- qualquer agência do Banco do
Brasil.

2.6. Serão aceitas inscrições presenciais através de procurador, que deverá, obrigatoriamente,
. apresentar procuração em que constem as opções de curso e município do candidato.

2.7. O pagamento da taxa de inscrição pode ser feito em qualqueragência do Banco do
Brasil,. a crédito da Conta Corrente n? 8484-0, Agência 1369-2, em .nome do Instituto
D~m José 'de Educação e Cultura, não sendo permitido depósito em envelope.

I

2.8. Em nenhuma hipótese será devolvida a taxa de inscrição.

2.9. Será aceita apenas uma inscrição por candidato.
r '.

2.10. O candidato que fizer mais de uma inscrição terá considerada apenas a última efetuada,
sendo as demais canceladas. - ". r

J

2.11: Na Ficha Requerimento" de inscrição o candidato .deverá indicar o curso e o município
para os quais 'pieiteia a sua classificação.' .

2.12. O candidato é-o único responsável pelo correto preenchimento da FIcha Requerimento.
de inscrição. .'

2.13. A inscrição será efetivada somente após a confirmação do pagamento da taxa de
inscrição, não sendo permitida a troca de curso ou município após a confirmação do
pagamento da taxade inscrição.

2.14. Ainscrição tem caráter condicional, podendo ser cancelada a qualquer momento, desde
que verificadas falsidades ou inexatidões nas informações prestadas pelo candidato:

2.15. A UVA e o IDJ não se responsabilizarão por inscrições não recebidas por motivo de
ordem técnica dos computadores, tais como falha ,de comunicação e congestionamento,
que impossibilitem a transferência de dados.

\

2.16. A inscrição do candidato implicará em conhecimento e aceitação das normas contidas
neste Edital. ' ~ . .' l2t
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. I

2.17. O IDJ reserva-se o' direito de não formar turmasquando o número de aprovados for
inferior a 35 (trinta e cinco) alunos por turma. .

v

2.18. Caso o candidato seja portador de alguma necessidade especial, deverá apresentar, no
ato da inscrição, atestado médico. ' .

3. ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
/ /'.

3.1'. Será concedida isenção do pagamento da taxa de inscrição aos candidatos amparados
pela Lei,n° 12.559, de 29/12/1995.

.
3.2. Para obter a isenção, o candidato deverá entregar na sede do IDJ, ou em suas Unidades

. Descentralizadas, original da certidão expedida pelo HEMOCE, comprovando ter feito
02 (duas) doações de sangue num período de 01 (um) ano, tendo sido a última doação
feita em até 12 (doze) meses. da realização do Processo Seletivo.

3.3. O prazo de entrega da certidão do HEMOCE será de 01 de setembro a 18 de outubro,
de 2016, para os candidatos inscritos no Processo Seletivo Tradicional, conforme item
2.1, alínea a; e de 01 de novembro de 2016 a 10 de janeiro de 2017,' para os
candidatos inscritos no Processo Seletivo Agendado.

3.4. A documentação entregue para obtenção da isenção do pagamento da taxa de inscrição-é
de inteira responsabilidade do candidato, não sendo aceitas entrega, substituição ou
complementação de documentos após as datas indicadas no item 3.3 deste Edital.

(

\

4. CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO CANDIDATO
, ,

4.1. Os cartões de informação 'dos candidátos, contendo o local de realização das provas,
estarão disponíveis para a impressão no endereço életrônico www.idj.com.br. nas datas
constantes no QuadroOô, Anexo Único deste É'dital. .

4.2. O cartão de informação não será considerado documento de identificação, devendo o
/" '

candidato portar também seu documento oficial de identidade original com foto ou \
. outro documento de identificação reconhecido por lei, p~ra ter acesso ao local da prov~.

4.3. Não serão aceitos corno documento de identidade, por ~erem destinados a outros fins, a
certidão de nascimento, o título de eleitor e a carteira de estudante .

..I#f
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's. PROVAS
.

5.1: O local de realização das provas constará no ~artão de informação do candidato.

5.2. o Processo Seletivo de que trata este Edital constará de uma prova de LÍNGUA
PORTUGUESA e MATEMÁTICA, e uma prova de REDAÇÃO, valendo cada prova
1000 (mil) pontos.

5.3" A prova LÍNGUA PORTUGUESA, e MATEMÁTICA constará de 40 (quarenta)
questões, valendo cada questão 25 (vinte e cincoj.pontos.

I' ..
5.4. A prova de REDAÇÃO será urna composição em prosa de, no mínimo, 15 (quinze)

linhas e, no máximo, 30 (trinta) linhas, com tema indicado pela Comissão Executiva do
Proce.sso Seletivo da UVA (CEPS) .

/ /

5.5. Na avaliação da prova de REDAÇÃO serão co~sidefados os aspectos:

a) relacionamento com o tema;
b) ordenação lógica do pensamento;
c) correção e linguagem.

5.6. As provas serão aplicadas nos seguintes dias e horários:

a) Processo Seletivo Tradicional: 23 de outubro de 2016, das 09 às 13 horas; ,

b) Processo-Seletivo Agendado: 20 de novembro de 2016, das 09 às 13 horas e 14 de
dezembro de 2016 e 12 de janeiro de 2017, das 18 às 22 horas.. . .

5.7. Em hipótese alguma haverá aplicação de provas fora dos locais indicados no cartão de .
'informação. .

D.8_ Os candidatos deverão comparecerao local das provas urna hora antes do seu início e
deverão apresentar' documento oficial de identidade original com foto e o cartão de
informação para te; acesso ao local das provas.

5..9. Não será permítida,em hipótese. alguma, a entrada de candidatos fora do horário
estabelecido.

6. CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO.
í "

.I

6.1. o Processo Seletivo far-se-á pelos processos eliminatório e classificatório, em ordem
decrescente- dos pontos obtidos, com aproveitamento dos candidatos até o limite, das
vagas fixado neste Edital. . g/l',~ r: ./iJ
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6.2. Será adotado, na apuração das provas, o critério da soma dos escores brutos alcançados
pelos candidatos.

, ,

6.3. Serão é1i~inados os candidatos )que não atingirem o perfil mínimo de 25%- (vinte e
cinco por cento) 'de aproveitamento em cada uma das provas. '

í

. -6.4. Será atribuída nota ZERO à .prova de REDAÇÃO enquadrada em qualquer das
situações abaixo:

•
a) Fora do tema;
b) Escrita a lápis;
c) Escrita em versos;
d) Escrita de forma ilegível; I

e) Com menos de 15 (quinze) linhas.

r

, , 6.5. Concluída a apuração das provas, far-se-á a relação por municípios/curso, na ordem
decrescente da soma dos pontos obtidos pelos candidatos.
. .

6.6. Todos os casos de empate serão resolvidos com a aplicação sucessiva dos seguintes
critérios:

a) Maior escore na prova de LÍNGUA PORTUGUESA e MATEMÁTICA;
b) Maior escore na prova de REDAÇAO. '

6.7. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que, comprovadamente, Usar fraude ou
que para ela tenha concorrido; atentar contra a disciplina ou desacatar a. quem' quer que
esteja investido de au~oridade para coordenar, orientar ou auxiliar na realização das
provas.

,
6.8. O resultado do Processo Seletivo de que trata este Edital será divulgado no dia 28 de

, outubro 2016" para os candidatos inscritos no Processo Seletivo Tradicional, e nos I

dias 25 de novembro de 2016, 20 de dezembro de 2016 e 17 de janeiro de 2017,
respectivamente, paraos candidatos inscritos no Processo Seletivo Agendado, a partir
das 10 horas, nos locais de inscrição ou-através doendereço eletrônico www.idj.com.b~

7. MATRÍCULA/

7J. A matrícula dos candidatos aprovados no Processo Seletivo de que trata 'este Edital será
realizada no período de 31 de outubro a 11 de novembro de 2016, para os candidatos
inscritos no Processo Seletivo Tradicional, e no período de.26 de novembro de 2016.a

f 27 d~ janeiro de 2017, para os candidatos inscritos no Processo Seletivo Agendado, 2Ç)na -

.. \ - tÚdl .'
Reconhecida pela Portaria N° 821/ MEC D.O.U. de 01/06/1994 I

Avenida da Universidade, 850 - Betânia - CEP: 62.040-370 - Sobral - Ceará

Tel: (88) 3677-4229 / FAX: (88) 3613-1866 - wWw.uvanet.br '

http://wWw.uvanet.br


6
GoVERNO DO
EsTADO DO CEARÁ
Secreíuríu dll,·Ciéncitl, Tewologia
e Educação SlIperior,.

, UNIVERSIDADE ESTADUAL
VALÉ DO ACARAÚ (

Comissão Executiva do Processo Seletivo

sede do IDJ e nas Unidàdes Descéntralizadas do, IDJ na Região Metropolitana de
Fortaleza e Interior do ~stado do Ceará, nos horários de seus expedientes .

. 7.2. Para a matrícula-dos aprovados serão e~igidos os seguintes documentos:

\

" a) '01 (uma) fotocópia autenticada da Certidão de Nascimento ou Casamento; ,
b) 01 (uma) fotocópia autenticada do Certificado de Conclusão do Ensino Médio (ou

equivalente);
c) 01 (uma) fotocópia autenticada do Histórico Escolar do Ensino Médio;
d) 01 (uma) fotocópia autenticada do RG; , "
. e)' 01 (uma) fotocópia autenticada do CPF;
f) 01 (uma) fotocópia autenticada do Título de Eleitor; /
g) 01 (uma) fotocópia autenticadado cómprovante da Obrigação Eleitoral;
h) 01 (uma) fotocópia autenticada do Certificado de Reservista (para homens);
i) 01 (uma) foto 3x4 recente;
j) 01 (uma) fotocópia .autenticada do comprovante de endereço;
k) Contrato de, Intermediação de Serviços Educacionais assinado;
1) Comprovante de pagamento da Ia (primeira parcela) do semestre, no- valor

especificado de-cada curso, paga em qualquer agência do Banco do Brasil, a crédito
da Conta Corrente n° 8484'-O~Agência 136{9-2, na sede do IDJ ou nas Unidades
Descentralizadas, não sendo permitido depósito em envelope.

7.3. O candidato aprovado deverá apresentar todos 'os documentos indicados no item 7.4,
com cópias legíveis e autenticadas ou originais dos documentos com a cópia, ,-

\

7.4. O candidato fica obrigado a comprovar, até a data da matrícula, a conclusão do Ensino.,
Médio ou equivalente. Caso não a comprove, perde direito à matrícula. Em caso de ter
realizado estudos equivalentes ao Ensino Médio no exterior, no todo' ou em parte,
deverá apresentar parecer de equivalência de estudos da Secretaria ÊStadual de
Educação do Estado do Ceará ou de qualquer outro Estado da União. '

8. RECURSOS
" o, ,I,'

8.1. A CEPS somente receberá recursos que versem sobrea elaboração e gabarito das provas
do Processo Seletivo, no prazo de'2 (dois) dias úteis contadas do término das provas.

8.2. Os pontos correspondentes às questões que porventura sejam anuladas serão atribuídos
a todos os candidatos que não obtiveram os pontos na correção inicial.

8.3. Caberá recurso ao 'resultadofinal do Processo Seletivo, entregue em até 02 (dois) dias
úteis, a partir da,divulgação do respectivo resultado: / -,

R:mOh'Ód' P'" ;"",,,, N" 8211 M;C D.O:U: d, o1/06/l9~
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8.4. Os recursos deverão ser entregues na sede do Instituto Dom José de 'Educação, e Cultura
(IDJ) , situado à Av. Deputado Oswaldo Studart, n? 487 - Bairro de Fátima, Fortaleza-
CE , no horário de 8 às 18 horas.

8.5. Não serão analisados os recursos apresentados fora do prazo, sem fundamentação.rfora
ao c0r;ttexto ou de forma diferente da estipulàda neste Edital. .'

\ " .

8.6. O resultado dos recursos, assim como alterações de gabarito que vierem a ocorrer após I

o julgamento dos mesmos, estarão.à disposição dos 'candidatos na sede do Instituto Dom
José de Educação e Cultura (IDJ) .

.9. DI~POSIÇÕESGERAIS
-

9.1. O 'Processo Seletivo reger-se-á pelas normas estabelecidasneste Edital é pelas
instruções gerais baixadas pela Comissão Executiva do Processo Seletivo da UVA
(CEPS).

9.2. O Instituto Dom José de Educação e Cultura (IDJ) poderá constituir a Comissão
Executiva própria para executar os atos necessários da sua participação e execução no

_ I Processo Seletivo, definido pela Universidade Estadual Vale do Acaraú ( UVA) e enviar
à CEPS os relatórios finais. . .

I'

9.3. As inscrições, aplicação, avaliação e correção das provas, bem corno a emissão do
..' resultado ~ a matrícula dos aprovados deste Processo Seletivo, ficarão sob
responsabilidade do IDJ.

9.4. O candidato portador de deficiência que necessitar, de prova diferenciada deverá
entregar na sede do IDJ, ou 'nas Unidades. Descentralizadas, .até o último dia de
inscrição, atestado médico e requerimento solicitando a referida prova.

9.5. Os candidatos que necessitarem de atendimento em sala especial, no local da prova, por
motivo de deficiência física, doença contagiosa ou qualquer outra enfermidade.ideverão
entregar requerimento e atestado médico na sede do IDJ,.com antecedência mínima de 2
(dois) dias úteis da realização das provas.

9.6. Os valores semestrais a serem cobrados dos aprovados estão' à disposição dos '
candidatos nas Secretarias . das Unidades Descentralizadas, cujos endereços estão
listadôsno Quadro 02, Anexo Único deste Edital. Esses valores poderão sofrer reajustes
em decorrência de mudanças rias políticas econômica, financeira e salarial. ..

,\

9.7. ACEPS poderá, a seu critério e em atendimento aos interesses da Universidade,
prorrogar os prazos estabelecidos para a inscrição de candidatos ao Processo Seletivo de -
qu~ trata este Edital. '. , ' .~. (J
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9..8. A UVA reserva-se O direito de ofertar 20% (vinte por cento) do.s cursos à distância,
conforme PORTARIA N° 4.059, de io de dezembro de 2004 (D.Q.U de 13/12/2004,
Seção 1, p.34). ,.

9.9. n Instituto Dom José de Educação e Cultura (IDJ), com' autorização escrita da Pró-
. Reitoria de Ensino de Graduação. da UVA (PROGRAD), poderá, a seu critério, e em

atendimento. aos interesses da Universidade, redimensionar as ofertas dos cursos em
suas Unidades Descentralizadas, de acordo com o quantitativo de aprovados e/ou
matriculados, a fim de atender ao preconizado no item 2.17, desde que não ultrapasse o
número de vagas previstas neste Edital. .

9.10. Os portadores de deficiência serão lotadosem unidade indicada, no ato da matrícula,
pelo Instituto Do~ José de Educação e Cultura (IDJ). ,

9.1L As provas "de redação e os cartões-resposta dos candidatos serão destruídos após 90
(noventa) dias da realização do Processo Seletivo.' /.

/ - 9.12. Os casos omissos serão resolvidos pela CEPS, respeitando-se a legislação. em vigor.

I.

\
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ANEXO ÚNICO

Quadro 01- Relação, de cursos ofertadospara o Processo Seletivo 2017.1

UNIDADES ,-
\

DESCENTRALIZADAS CURSOS VAGAS

Licenciatura em Educação Física 105
Licenciatura em História , 70

Licenciatura em Matemática
s 35

Licenciatura em Pedagogia 210
FORTALEZA Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos, 140,

- Humanos -
Bacharelado em Administração 35

Bacharelado em Ciências Contábeis " 35
AQUIRAZ .Ór Licenciatura em Educação Física 35

Licenciatura em' Pedagogia
, 35

Licenciatura em Educação Física 35 ,

Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais
CASCAVEL . - 35.

Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos 35
Humanos

Licenciatura em Pedagogia 35
CAUCAIA Curso Superior de Tecnología em Gestão de Recursos' 35

- . " , Humanos.
I Bacharelado em Administração 35

CRATO Bacharelado em Ciências Contábeis ' - 35.
, Licenciatura em Educação Física 35

, Licenciaturà em Pedagogia ,35
- ,

- Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos 35 .'

J Humanos
\ Licenciatura-em Educação Física 35

EUSÉBIO
r

Licenciatura, em Pedagogia 35
Curso Superior de Tecnologia em Gestão deRecursos '35

\ Humanos'
Bacharelado em Administração 35

, , - Bacharelado em Ciências Contábeis 35
,- Licenciatura em Educação Física 35

HORIZONTE . Licenciatura em Pedagogia 35,
Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais 35
Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos 35

. Humanos
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Bacharelado em Administração 35
IGUATU Bacharelado em Ciências Contábeis 35

, Licenciatura em Pedagogia 35I

Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos 35
~Humànos ,

, Bacharelado em Administração ' 35
~ JAGUARIBE Licenciatura/em Educação Física 35
- Licenciatura em Pedagogia 35

Bacharelado em Administração 35
. 'Bacharelado em Ciências Contábeís ! 35

JUAZEIRO DO NORTE Licenciatura em 'Pedagogia 35 I

I 'Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos 35
Humanos . -,

Licenciatura em Pedagogia j 35
'MARACANAÚ I Curso Superior de Tecnologiaem Gestão de Recursos 35~

Humanos -
, Licenciatura em Educação Física 35

-

,MARANGUAPE Licenciatura em Pedagogia. 35
Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos 35

I Humanos \ <

PACAJUS Bacharelado em Administração 35
Licenciatura em Educação .Física 35

" . Licenciatura em Pedagogia ~ 35
Bacharelado em Administração 35

PACATUBA Licenciatura em Matemática 35
,

Licenciatura em Pedagogia 35
.PAJUÇARA ' Bacharelado em Ciências Contábeis 35

Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais 35
RUSSAS Licenciatura em Matemática - ·35

Licenciatura em Pedagogia 35
" CursoSuperior de Tecnclogia em Gestão de Recursos 35

Humanos
I Licenciatura em Pedagogia 35
VÁRZEA ALEGRE Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais 35
,

Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos 35, -
,

\ , Humanos
TOTAL DE VAGAS ! 2.4,15

, - I

~ ..
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Quadro 02: Unidades Descentralizadas com vagas neste Edital

LOCALIDADE

AQUIRAZ

CASCAVEL

CAUCAIA

CRATO

/ -

v

ENDEREÇO

/

IDJ - Aquíraz

E.M.E.F Laís Sidrim Targino

End.: Praça Padre Matias, n" 55, Centro

Fone: (85}'98744-1961 I- 99996-6567

, IDJ - Cascavel .

Cursos Universitários UVAlIDJ/Cascavel
,

End.: Av. João Moreira de Paula, n? 2627 - Centro
\

Fones (85) 98899-9287 198897-1220 198739-22&1

/

IDJ - Caucaia , ' /

Colégio Janusa Correa

End.: Rua Nossa Senhora dos Prazeres, 238 ~ Centro

Fone: (85) 3342-4437 199648.2339

í

IDJ - Crato

Colégio Pequeno Príncipe
\

Rua 21 de Junho, 935 -"Centro

Fone: (88) 3521-1060/3521.1042/98834.8656

Colégio Díocesano do Crato

, End.: Rua Nelson Alenear, n°. 569 - Centro
fone: (88) 3521-1141

,Reconhecida pela Portaria N° 821/ MECQ.O.U. de 01/.06/1994'
Avenida da Universidade, 850- Betânia - CEP:62.040-370 - Sobral- Ceará

Te!: (88) 3677-4229 / FAX: (88) 3613-1866 - www.uvanet.br
\

http://www.uvanet.br


UNIVERSIDADE ESTADUAl:.
VALE DO ACARAÚ

'Comlssão Executiva do Processo Seletivo
I .

.12
GoVERNO DO
EsTADO DO CEARÁ
Secretaria âa Ciênc;4l, TnJlologil1
e Educação Superior

EUSÉBIO

IDJ - Eusébio

E.E.F. Neusa de Freitas Sá

End.: Irmã Ambrozina, n". 266 - Centro

Fone: (85) 3260.3362/98683-2375

FORTALEZA-

I1}J - CENTRO

IDJ = Centro

End.: Rua Barão de Aratanha.n" 98- Centro
\ . .

Fone: (85) 3253-4155·

, ,
FokTALEZA,

IDJ -PARANGABA.

FORTALEZA I

IDJ - SÃO GERARDO

FORTALEZA-
. ,

ID,J - MESSEJANA

. HORIZONTE

IDJ- Parangaba

End.: Av. João Pessoa, n", 6475 ~ Parangaba

Fone: (85)3402-1111

IDJ - São Gerardo ,

End.: Av. Bezerra de Menezes, n° 1164 - São Gerardo

Fone: (85) 3235'-7455 /98687-8024

IDJ - Messejana

Colégio Seráfico

End.: Avenida Frei Cirilo, 4454.- Messejana

Fone: (85) 3247-3327/98808.7721

lpJ - Horizonte

Rua Ciro Bilhar, n° 1205- Centro .
-,

. ,
Fone: (85) 3336-1265 ..

\
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\

. IDJ ~ Iguatu -
IGUATU Escola Técnica de Comércio de Iguatu

/~
End.: Av. José Holanda Montenegro,842 - Centro,. " ..

Fone: (88) 99992.8550/99806.2391
<' -,

-r- - -
I ( ..

IDJ - Jaguaribe

, JAGUARlBE Colégio Clóvis Beviláqua .
,

End.: Avenida oito de novembro, n". 443 - Centro.

Fone: (88)'3522-2:361/99982-3419 . "

'. ,
" -

IDJ - Juazeiro do Norte .
\

JUAZEIRO DO NORTE Colégio. Elit
'. . {

, End.: Rua do Seminário, n? 515, Franciscanos

F01).e:(88) 3571- 6711
I

. IDJ - Pajuçara --
MARACANAÚ .Centro Educacional São Francisco - CESF

-c End.: Rua José F~rreira da Costa, n'', 99. Pajuçara
,

Fone: (85)988524534/3297 2785
, I

,

..
- IDJ - Maracanaú

MARACANAÚ EMEIEF Construindo Saber
-

(
End.: Av Central, s/n - Jereissati I

..
Fone :(85)9897Q.0552.

,

I ., 'M' '
V' '!

Reconhecida pelá Portaria N° 821/ MECD.O.U. de 01/06/1994
Avenida da Universidade, 850 - Betânia - CEP:62,040_370 - Sobral - Ceará

Tel: (88) 3677-4229 / FAX: (88) 3613-1866 - www.uvanet.br

http://www.uvanet.br


I .

14
GoVERNO DO
EsTADO DO CEARÁ
Secretaria dn Ci"ncil', Tec:nologia r
e Educação Superior

UNIVERSIDADE ESTADUAL
VALE DO ACARAÚ

Comissão Executiva do Processo Seletivo

, •
, IDJ - Maranguape

MARANGUA'PE Colégio São José
.

'-.
End.: Rua São José, s/n - Planalto Paraíso , ,

. Fone.: (85) 98736-9913/99164-8506

.,

IDJ - Pacajus . \

( . •, ~. .PACAJUS Instituto Educacional Essência I..
End: Rua Mamede Nogueira, 914 -Centro

.

Fon~: (85) 99216.4577/99836.8668- - . .. r

!
!

--. IDJ -Pacatuba

PACATUBA
,

I Colégio Menino Jesus

Rua Major Cicero Franklin, n" 1677, Centro
- Fone: (8,5) 3345-:1282/98793-2492,.

IDJ - Russas

RUSSAS Escola Raimundo de Deus ,

End.: Av Irmã da Graça, n° 262 - Centro - .

Fone: (88) 99805.6Q01l99447.4961 /

, ,

.
-
IDJ - Várzea Alegre

\
VÁRZEA ALEGRE Colégio São Raimundo Nonato

,
End.:Rua Cel. Antonio Correia, s/n - Praça Santo Antônio~. . , ,
Fone: (88) 99921-2885 / 99357.2952,
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Quadro 03 - Cronograma de Atividades - Processo Seletivo A~en<lado

16/11/2016

Cartão de
Informação
I'

1;7/11/2016

Data da Prova

09/12/2016 12/12/2016 14/1212016

Horário da Resultado da
Prova I Prova

25/11/2016 26/11/2016 a
13/12/201"6

/

10101/2017 11/01/2017 12/01/2017 17/01/2017

Data da .
Matrícula

Data limite \
para Iinscrição
e pagamento
d'e boleto

20/11/2016 09:00 as 13:00

18:00 as 22:00 20/12/2016 /?1/12/2016 a
11/01/2017

18:00 as 22:00 '18/01/2017 a
27/01/2017
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