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ADENDO AO EDITAL 003/2022 
 
 

O presidente do Instituto Centro de Ensino Tecnológico - CENTEC, no uso de suas atribuições estatutárias 
e regimentais, informa aos candidatos para a seleção dos cursos técnicos 2022.2 – Fatec Cariri e Cvtec Crato, 
que houve alteração do calendário, referente ao Edital 003/2022. 
 
 

As etapas para a seleção dos cursos técnicos 2022.2 – Fatec Cariri e CVTEC Crato, obedecerão ao 
seguinte calendário:  

 

DATAS/HORÁRIOS 

 

ATIVIDADES 

19/04/2022 a 30/05/2022 
até às 23h e 59min 

Inscrição de candidatos via internet, por meio do endereço eletrônico 
http://web.centec.org.br/FrameHTML/web/app/Edu/PortalProcessoSeletivo/?c

=1&f=1#/es/informacoes 

19/04/2022 a 23/05//2022 
de 8h às 11h e de 14h às 17h 

Período de solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição 

19/04/2022 a 23/05//2022 
de 8h às 11h e de 14h às 17h Prazo final para o candidato com deficiência entregar LAUDO MÉDICO. 

 

24/05/2022 

 

Resultados preliminar dos requerimentos de isenção 

25/05/2022 Recurso para o resultado dos pedidos de isenção 

26/05/2022 Resultado Final dos pedidos de isenção 

27/05/2022 
 

Pagamento da taxa referente custos adicionais para atendimento diferenciado 
 

31/05/2022 Prazo final para o pagamento da taxa de inscrição (boleto bancário) que 
deverá ser efetuado, impreterivelmente, até o final do expediente bancário. 

 

03/06/2022 

 

Divulgação das inscrições confirmadas 

 

06/06/2022 de 8h às 11h 

Regularização das inscrições indeferidas através do e-mail: 
vestibular@centec.org.br ou (85) 3066.7020 ou (85) 3066.7010 

08/06/2022 a 12/06/2022 

Impressão do cartão de identificação constando os locais de provas no 
endereço eletrônico 

http://web.centec.org.br/FrameHTML/web/app/Edu/PortalProcessoSeletivo/?c
=1&f=1#/es/informacoes 

 

12/06/2022 de 9h às 13h 
 

 

PROVA 

 

13/06/2022 

Divulgação do gabarito preliminar da prova no endereço eletrônico 
http://web.centec.org.br/FrameHTML/web/app/Edu/PortalProcessoSeletivo/?c

=1&f=1#/es/informacoes 
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14/06/2022 Recurso preliminar do gabarito 

17/06/2022 
Divulgação do gabarito Final no endereço eletrônico 

http://web.centec.org.br/FrameHTML/web/app/Edu/PortalProcessoSeletivo/?c
=1&f=1#/es/informacoes 

  

23/06/2022 

Divulgação dos resultados Finais no endereço eletrônico 
http://web.centec.org.br/FrameHTML/web/app/Edu/PortalProcessoSeletivo/?c

=1&f=1#/es/informacoes 

27 e 28/06/2022, nos horários 
de 7:30h às 11:30h e 13:30h 

às 17h 
Matrícula dos classificados. 

 

30/06/2022 às 9:00h 
 

Chamada e matrícula dos classificáveis. 

Agosto/2022 Início do semestre letivo 2022.2 

 
 
Fortaleza, 05 de maio de 2022. 

 
 

 
Silas Barros Alencar 

Diretor Presidente do Instituto CENTEC 
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