Governo do Estado do Ceará
Superintendência Estadual de Atendimento Socioeducativo - SEAS

4ª CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS
(13 de novembro de 2017)

Dispõe sobre a 4ª Convocação de
Candidatos classificados na Seleção da
SEAS para entrega de documentos e
exames para efeito de contratação.
A Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo –
SEAS, por intermédio de seu Superintendente, considerando desistências de candidatos
classificados para as funções temporárias de Pedagogo e Psicólogo, com lotação em
Fortaleza e chamados pela 3ª Convocação, de 06/10/2017, torna públicas as
seguintes informações relacionadas com esta 4ª Convocação de candidatos da Seleção
da SEAS.

1. Do Resultado da 3ª Convocação
1.1. O resultado da 3ª convocação, realizada em 06/11/2017, referente às funções
temporárias de Assistente Social, Pedagogo e Psicólogo é a seguinte:
FUNÇÃO
Assistente Social
Pedagogo
Psicólogo

VAGAS
Ampla
Concorrência
32
08
31

PcD
2
1
2

PREENCHIDAS
Ampla
PcD
Concorrência
33
1
07
1
31
1

A PREENCHER
Ampla
PcD
Concorrência
-----1
--1
---

1.2.Foram classificados apenas 2 candidatos PcD para a função de Assistente Social
(Fortaleza) e os dois já foram chamados na 1ª Convocação e, um deles desistiu,
não sendo possível convocar outro candidato PcD, tendo em vista não haver
classificado. Esta vaga de PcD não preenchida foi incorporada para a Ampla
Disputa na segunda convocação.
1.3.Para a função de Psicólogo (Fortaleza) foram reservadas 2 vagas para PcD, foram
classificados 3 candidatos nesta condição de PcD, os mesmos foram convocados
e dois desistiram, restando uma vaga PcD sem candidato para preenche-la. Esta
vaga está sendo incorporada para a Ampla Disputa nesta 4ª convocação.
1.4.Para a função de Pedagogo a 1ª classificada como PcD já foi contratada, ela
estava também ocupando a 13ª posição na listagem de classificação geral para
esta função, a posição correspondente ao 13º lugar ficou sem ocupante e,
portanto, a vaga referente a este lugar passará a ser ocupada pelo candidato
classificado na 14ª posição na listagem geral.

2. Da 4ª Convocação
2.1.Ficam convocados os candidatos, pela ordem de classificação, para substituir os
candidatos desistentes da 3ª convocação, conforme indicação a seguir e cujos
nomes constam do Anexo Único desta Convocação:
Cod
4
7

Função
Pedagogo
Psicólogo

Lotação
Fortaleza
Fortaleza

Conc.
Ampla
Ampla

Quantidade
1
1

4ª Convocação 13/11/2017
Classificado na 14ª posição
Classificado na 41ª posição
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2.2.Os convocados deverão comparecer à sede da SEAS, no dia 17/11/2017 (sextafeira), para receber o ofício de autorização para realização da perícia médica no
ISSEC.
2.3.Para o Exame Admissional, que se dará mediante exame físico (clínico), exames
de sangue e de imagens, a critério Instituto de Saúde dos Servidores do Estado
do Ceará - ISSEC, para atestar a saúde física e mental para o exercício da função
pública temporária de opção do candidato na Seleção, serão exigidos que o
mesmo apresente, custeados com seus próprios recursos, os seguintes exames:
a) Exames de Sangue: hemograma completo, glicose, creatinina, ácido úrico,
grupo sanguíneo e fator RH, sorologia para Doença de Chagas,
imunofluorescência, Hepatite B - HbsAg, anti - HBC - IGG, Hepatite C e sífilis VDRL, coagulograma completo;
b) Sumário de urina;
c) Exame de Imagem: raio X do tórax em PA com laudo;
d) Eletrocardiograma com laudo;
e) Eletroencefalograma com laudo (para candidatos acima de 40 anos);
f) Acuidade Visual com laudo, e, quando indicado, exame oftalmológico
específico;
g) Acuidade Auditiva com laudo.

2.4.Os candidatos convocados também deverão apresentar originais e duas cópias da
seguinte documentação:
a) Carteira de Identidade;
b) Título de Eleitor e comprovante de votação na última eleição;
c) CPF;
d) Inscrição no PIS, PASEP ou NIT;
e) 02 (duas) fotos 3x4;
f) Carteira de Reservista, se do sexo masculino;
g) Certificado de Ensino Médio ou Diploma (para candidatos de nível superior)
expedido por Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação;
h) Comprovante de Residência atual – água, luz ou telefone fixo. Se em nome do
cônjuge, comprovar com Certidão de Casamento e a fatura. Se em nome de
outra pessoa, comprovar com declaração e o boleto;
i) Comprovante de conta-corrente no Banco Bradesco (se já possuir conta).

2.5.O candidato deverá apresentar ainda, para fins de Investigação Social,
juntamente com os documentos acima listados, a Ficha de Informações
Confidenciais, que está disponibilizada no endereço eletrônico da Seleção
(www.uece.br/cev), devidamente preenchida e assinada pelo candidato,
acompanhada de:
a) uma foto 5 x 7;
b) cópia do documento de identidade e do CPF;
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c) comprovante de residência (conta de água, energia, telefone, em nome do
candidato);
d) certidões negativas da Justiça Federal e da Justiça Estadual dos locais de
domicílio do candidato nos últimos 5 (cinco) anos;
e) certidões de antecedentes criminais da Polícia Federal e da Secretaria da
Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará.

2.6.As documentações referidas nos subitens 2.4 e 2.5 e os exames listados no
subitem 2.3 desta 3ª Convocação deverão ser entregues no ISSEC, localizado na
Av. Oliveira Paiva, 941, Cidade dos Funcionários, Fortaleza, Ceará, de acordo
com o cronograma de atendimento na SEAS e no ISSEC que consta do Anexo
Único desta 4ª Convocação.
2.7.Informações na SEAS: (85) 3101.2077 e 3101.2012.

Fortaleza, 13 de novembro de 2017
Cássio Silveira Franco
Superintendente da SEAS
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ANEXO ÚNICO DA 4ª CONVOCAÇÃO-SEAS, DE 13/11/2017
Cronograma de entrega de documentação para contratação, exames e informação sobre
o atendimento pela perícia médica do ISSEC.

Nome

Pedido

Class

ADRIANA DE SOUSA PIMENTEL

12829

14

Função

PcD

Dia

Horário
SEAS

Horário ISSEC

Pedagogo - Fortaleza

----

17/11/2017

8 - 12h

A ser agendado
pela SEAS

Função

PcD

Dia

Horário
SEAS

Horário ISSEC

Psicologo - Fortaleza

----

17/11/2017

8 - 12h

A ser agendado
pela SEAS

1 Candidato (4ª Convocação)

Nome
HUGO NASSER LOPES SILVA

Pedido

Class

7487

41

1 Candidato (4ª Convocação)
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