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ADITIVO AO EDIT áL N° 0312015

o Reitor da Universidade Estadual do Vale do Acaraú - UVA e o Presidente

. da Comissão Executiva do Processo Seletivo - CEPS, no uso de suas atribuições legais,

vêm alterar o Edital n° 03/2015,. de 09 de fevereiro de 2015, em decorrência do

convênio n" '00712009, entre a UVA e o Centro de Treinamento e Desenvolvimento•. ' ' .

- CETREDE, nos seguintes termos:

2. INSCRIÇÕES

2.1.1. Estarão abertas, no período de 2.$ de maio a 24 de [unho de 2915,
as inscrições para o primeiro Vestibular Agendado do ano de 2015,
objetivando classificar candidatos para os Cursos relacionados 110

Quadro 01, oferecidos na cidade de Fortaleza.

2.1.2. Estarão abertas no período de 29 de junho a 13 de julho de 2015, as
inscrições para o segundo Vestibular Agendado do ano .de 2015,
objetivando classificar candidatos para os Cursos relacionados no
Quadro 01, oferecidos na cidade de Fortaleza.

4. PROVAS

4.5.1.' As provas para os vestibulares agendados serão aplicadas, das 8 às
12 horas, em local a ser divulgado através do endereço eletrônico
http://www.cetrede.com.br. nas seguintes datas: /

a) Primeiro Vestibular Agendado, no dia 28 de junho de 2015.
b) Segundo Vestibular Agendado, no dia 16 de julho de 2015.

5. CLASSIFICAÇÃO E RESULTADOS

5.8.1. Os resultados dos vestibulares agendados serão divulgados no site
www.cetrede.com.br. às 14 horàs, nas seguintes datas:

/ a) Primeiro Vestibular Agendado, no dia 02 de julho de 2015 ..
b) Segundo Vestibular Agendado, no dia 21 de julho de 2015.

6. MATRÍCULA

6.1.1. A matrícula dos classificados nos vestibulares agendados será
realizada no local das inscrições, das 08 às 18 horas, nos seguintes
períodos:
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a) Primeiro Vestibular Agendado, de 02 a 09 de julho de, 2015.
b) Segundo Vestibular Agendado, de 21'a 29 de julhode 2015.

, ,

6.2.1. A chamada dos classificáveis, para os vestibulares agendados, se
restarem vagas, será realizada no local das inscrições, às 8 horas, nas
seguintes datas:

a) Primeiro Vestibular Agendado, no dia 10 de julho de2015.
, b) Segundo Vestibul~r Agendado, no dia 30 de julho de 2015.

As demais cláusulas do edital aplicam-se de igual forma aos Vestibulares
Agendados, objeto deste aditivo.
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