
EDITAL Nº 011/2019 – GAB - SEDUC/CE, DE 27 DE JUNHO DE 2019

ALTERA O  EDITAL Nº 003/2019 – GAB-SEDUC/CE, DE 22 DE MARÇO DE 2019, ALTERADO PELO
EDITAL Nº 006/2019 – GAB – SEDUC/CE, DE 24 DE ABRIL DE 2019, ALTERADO PELO EDITAL Nº

007/2019 – GAB – SEDUC/CE, DE 10 DE MAIO DE 2019 , ALTERADO PELO EDITAL  Nº  010, DE 19 DE
JUNHO DE 2019,REFERENTE À SELEÇÃO DE ALUNOS QUE CONCLUÍRAM O ENSINO MÉDIO NA

REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO E QUE INGRESSARAM EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO
SUPERIOR PARA CONCESSÃO DE BOLSA NO ÂMBITO DO PROGRAMA AVANCE – BOLSA

UNIVERSITÁRIO

A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, e nos termos das Leis
Nºs 16.317, de 14 de agosto de 2017, publicada no DOE de 17/08/2017, e da 16.845, de 06 de março de 2019, publicada
no DOE de 07/03/2019, altera o item 7, do Edital nº 003/2019 – GAB – SEDUC/CE, de 22 de março de 2019, publicado
no DOE de 26 de março de 2019, alterado pelo Edital nº 006/2019 – GAB – SEDUC/CE, de 24 de abril  de 2019,
publicado no DOE de 30 abril de 2019, alterado pelo Edital nº 007/2019 – GAB - SEDUC/CEDE 10 de maio de 2019,
publicado no DOE de 13 de maio de 2019,alterado pelo Edital nº 010/2019-GAB/SEDUC-CE ,de 18 de junho de 2019,
publicado no DOE de 19 de junho de 2019, referente ao processo seletivo destinado à concessão de 2.000 (duas mil)
bolsas do Programa Avance – Bolsa Universitário, destinadas aos alunos que concluíram o ensino médio na rede pública
estadual de ensino e que ingressaram em instituições de ensino superior nos anos de 2018 ou 2019, considerando que a
Administração Pública poderá rever os seus atos a qualquer tempo, resolve:

1. Retificar  a  divulgação  das  relações  preliminares  dos  alunos  aptos  à  segunda  etapa,  considerando  os  requisitos
eliminatórios da primeira etapa, divulgada no site da Seduc (www.seduc.ce.gov.br), em 17 de junho de 2019.

2. Conceder prazo para recursos nos termos do Edital nº  003/2019 – GAB-SEDUC/CE,  de 22 de março de 2019, no
período de 02 a 07 de julho de 2019, conforme a retificação das relações preliminares dos alunos aptos à segunda etapa,
considerando  os  requisitos  eliminatórios  da  primeira  etapa,  conforme  divulgação  no  site  da  Seduc
(www.seduc.ce.gov.br), em 17 de junho de 2019.

3. Alterar o item 7 do referido Edital, passando a ter o seguinte cronograma.

Nº Atividade DATA

Inicial Final

1 Divulgação do Edital no site da Seduc 26 de março de 2019 10 de abril de 2019

2 Inscrição 08 horas do dia 11 de 
abril de 2019

23 horas e 59 minutos do dia 
05 de junho de 2019.

3 Divulgação das relações preliminares dos alunos aptos à 
segunda etapa, considerando os requisitos eliminatórios 
da primeira etapa.

17 de junho de 2019

4 Recurso quanto aos resultados preliminares dos alunos 
considerados aptos à segunda etapa.

18 de junho de 2019 23 horas e 59 minutos do dia
24 de junho de 2019

5 Publicação de retificação das relações preliminares dos 
alunos aptos à segunda etapa, considerando os requisitos 
eliminatórios da primeira etapa, por categoria.

01 de julho de 2019



6 Recurso quanto à  lista  retificada dos alunos aptos à 
segunda etapa, considerando os requisitos eliminatórios 
da primeira etapa, por categoria. (grupo 2)

02 de julho de 2019 Até as 23 horas e 59 minutos
do dia 07 de julho de 2019

7 Divulgação dos resultados finais dos alunos considerados
aptos à segunda etapa, após a etapa de recursos (grupo 1 
e grupo 2).

10 de julho de 2019

8 Divulgação dos resultados preliminares dos alunos  
classificados, considerando o limite de vagas por grupo 
de concorrência.  

10 de julho de 2019

9 Recurso quanto aos  resultados preliminares dos alunos  
classificados, considerando o limite de vagas por grupo 
de concorrência.  

11 de julho de 2019 23 horas e 59 minutos do dia 
14 de julho de 2019

10 Divulgação dos resultados finais dos alunos 
classificados, por grupo de concorrência, após a etapa de 
recursos.

18 de julho de 2019

11 Divulgação das relações definitivas de classificáveis, por 
grupo de concorrência.

18 de julho de 2019

12 Entrega do Termo de Compromisso. 19 a  26 de julho de 2019

Este  Edital  entra  em vigor a  partir  da data  de sua assinatura.  SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO
CEARÁ, em Fortaleza, aos 27 de junho de 2019.

Eliana Nunes Estrela
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO


