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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE TÉCNICO EM FISCALIZAÇÃO DE 
TRÂNSITO E SEGURANÇA PATRIMONIAL (GUARDA MUNICIPAL) DO MUNICÍPIO DE 

ARACATI-CE 

 

EDITAL Nº 06.01/2021, DE 15 DE JUNHO DE 2021 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI, de acordo com o que estabelece o Edital nº 01.02/2018, 
de 11 de janeiro de 2018, torna pública a convocação dos candidatos ao cargo de Técnico em 
Fiscalização de Trânsito e Segurança Patrimonial (Guarda Municipal) para a realização da 
matrícula na etapa do Curso de Formação Profissional, de acordo com o item 18 do referido Edital e 

conforme orientações constantes no presente Edital.  

1. DA CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS 

1.1. Com estrita observância da ordem de classificação ficam convocados para a matrícula, na etapa 
do Curso de Formação Profissional, o total de 70 (setenta) candidatos, incluídas as vagas destinadas 
aos candidatos com deficiência, aprovados e classificados na prova escrita e declarados APTOS na 
Avaliação de Saúde, na Avaliação de Capacidade Física, na Avaliação Psicológica e na Investigação 
Social, conforme estabelecido no subitem 1.10 do Edital nº 01.02/2018, de 11 de janeiro de 2018. 

1.2. A etapa do Curso de Formação Profissional terá caráter eliminatório e classificatório. 

1.3. A relação dos candidatos convocados para a matrícula, na etapa do Curso de Formação 
Profissional, consta do Anexo I deste Edital. 

2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

2.1. A etapa do Curso de Formação Profissional será regulada pelo Edital nº 01.02/2018, de 11 de 
janeiro de 2018, especificamente o item 18, que dispõe sobre as condições para a realização desta 

etapa. 

2.2. O Curso de Formação Profissional será realizado sob a responsabilidade técnica e operacional 
da ASSOCIAÇÃO CEARENSE DE ESTUDOS E PESQUISAS (Instituto ACEP). 

2.3. O Curso de Formação Profissional será realizado por profissionais devidamente habilitados. 

3. DA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

3.1. Os candidatos convocados para a etapa do Curso de Formação Profissional, conforme Anexo I 

do presente Edital, deverão realizar a matrícula, exclusivamente, por meio da internet, no endereço 
eletrônico http://concursos.acep.org.br/Aracati2018, que ficarão abertas no período compreendido 
entre 10h00min do dia 16 de junho de 2021 e 23h59min do dia 21 de junho de 2021, observado o 

horário local. 

3.2. O Instituto ACEP não se responsabilizará por solicitação de matrícula não recebida por motivos 
de ordem técnica dos computadores, falhas e congestionamento das linhas de comunicação, bem 
como outros fatores que tenham impossibilitado a transferência dos dados. 

3.3. A matrícula no Curso de Formação Profissional implica: 

3.3.1. Conhecimento e concordância expressa na aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste Edital e nos seus anexos, em relação às quais o candidato não poderá alegar 
desconhecimento ou inconformação. 

http://concursos.acep.org.br/Aracati2018
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3.4. O subitem 18.4 e seus subitens 18.4.1 a 18.4.10 do Edital nº 01.02/2018, de 11 de janeiro de 
2018, passam a vigorar com a seguinte redação: Os candidatos convocados para a matrícula no 

Curso de Formação Profissional estarão, automaticamente, pré-matriculados, devendo anexar no 
endereço eletrônico http://concursos.acep.org.br/Aracati2018, na data, horário e local previstos no 
subitem 3.1, do respectivo Edital de Convocação, o seguinte documento, no formato PDF, para 

validação da matrícula: 

3.4.1. Termo de autorização para gravação de imagem e voz, assinado com firma reconhecida em 
cartório, conforme modelo e orientações no Anexo II. 

3.5. Não será aceito, em hipótese alguma, documento fora do estabelecido no subitem 3.4 deste 
Edital. 

3.6. Observado o que dispõe o subitem 1.1 deste Edital, os candidatos aprovados e classificados 

em todas as fases anteriores, respeitado o sistema de convocação previsto, após a entrega da 
documentação exigida no subitem 3.4 e respectivo subitem 3.4.1, serão matriculados no Curso de 

Formação Profissional. 

3.7. Os candidatos poderão consultar a publicação do resultado da efetivação da matrícula no Curso 
de Formação Profissional no endereço eletrônico http://concursos.acep.org.br/Aracati2018, 
disponível para consulta individual, no dia 23 de junho de 2021. 

4. DOS RECURSOS DA VALIDAÇÃO DA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO 

4.1. Eventuais recursos contra a validação da matrícula no Curso de Formação Profissional deverão 
ser encaminhados ao Instituto ACEP, por meio eletrônico, em formulário disponibilizado no endereço 
eletrônico http://concursos.acep.org.br/Aracati2018 para esse fim. 

4.2. Somente serão analisados os recursos encaminhados em até 2 (dois) dias, iniciando-se esse 
prazo no primeiro dia subsequente à publicação da relação dos candidatos efetivamente 
matriculados, conforme disposto no subitem 3.7 deste Edital. 

4.3. Não serão considerados os recursos remetidos por correio eletrônico ou outra forma diferente da 
indicada no subitem 4.1 deste Edital. 

4.4. Admitir-se-á um único recurso por candidato(a), relativamente à validação da matrícula no Curso 
de Formação Profissional, desde que devidamente fundamentado. 

4.5. Para análise de eventuais recursos quanto à validação da matrícula no Curso de Formação 
Profissional será formada uma Banca Examinadora, que constitui a última instância para recurso, 
sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 

4.6. Se julgado procedente o recurso interposto, resultando na modificação da relação de candidatos 
efetivamente matriculados no Curso de Formação Profissional, não serão admitidos novos recursos 
contra essa modificação. 

4.7. A decisão sobre os recursos contra a validação da matrícula será divulgada no endereço 
eletrônico http://concursos.acep.org.br/Aracati2018 no dia 30 de junho de 2021. 

4.8. Não serão enviadas respostas individualizadas aos candidatos. 

5. DOS PROCEDIMENTOS E RESULTADO DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

5.1. O regulamento com todos os procedimentos do Curso de Formação Profissional consta no 
Anexo III deste Edital de convocação, em consonância com a legislação em vigor. 

5.2. A prova escrita final de Avaliação do Curso de Formação Profissional será realizada na cidade 
de Aracati, Estado do Ceará, no dia 10 de outubro de 2021.  

http://concursos.acep.org.br/Aracati2018
http://concursos.acep.org.br/Aracati2018
http://concursos.acep.org.br/Aracati2018
http://concursos.acep.org.br/Aracati2018
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5.3. O subitem 18.7.1 e seus subitens 18.7.1.1 a 18.7.1.3 do Edital nº 01.02/2018, de 11 de 
janeiro de 2018, passam a vigorar com a seguinte redação: Será considerado(a) aprovado(a) no 

Curso de Formação Profissional o(a) candidato(a) que atender aos seguintes requisitos: 

5.3.1. Frequência mínima de 90% (noventa por cento) e rendimento satisfatório durante a realização 
da carga horária de 300 (trezentas) horas aulas teóricas do Curso de Formação Profissional. 

5.3.2. Frequência mínima de 90% (noventa por cento) e rendimento satisfatório durante a realização 
da carga horária de 100 (cem) horas aulas práticas do Curso de Formação Profissional. 

5.3.3. Acerto de, no mínimo, 60% (sessenta por cento) do total de 80 (oitenta) questões objetivas na 
prova escrita de avaliação final e rendimento satisfatório do Curso de Formação Profissional e não 
obtiver pontuação zero em nenhuma das disciplinas da prova escrita final. 

5.3.4. Cumprimento das normas regulamentares e sanitárias, conforme regulamento do Curso de 
Formação Profissional constante no Anexo III. 

5.4. O subitem 18.7.2 e seus subitens 18.7.2.1 a 18.7.2.3 do Edital nº 01.02/2018, de 11 de 
janeiro de 2018, passam a vigorar com a seguinte redação: Será considerado(a) reprovado(a) no 

Curso de Formação Profissional e, consequentemente, eliminado(a) do concurso o(a) candidato(a) 
com: 

5.4.1. Frequência inferior a 90% (noventa por cento) e rendimento insatisfatório durante a realização 
da carga horária de 300 (trezentas) horas aulas teóricas do Curso de Formação Profissional. 

5.4.2. Frequência inferior a 90% (noventa por cento) e rendimento insatisfatório durante a realização 
da carga horária de 100 (cem) horas aulas práticas do Curso de Formação Profissional. 

5.4.3. Acerto inferior a 60% (sessenta por cento) do total de 80 (oitenta) questões objetivas na prova 
escrita de avaliação final e rendimento insatisfatório do Curso de Formação Profissional e/ou obtiver 
pontuação zero em qualquer disciplina da prova escrita final. 

5.4.4. Descumprimento das normas regulamentares e sanitárias, conforme regulamento do Curso 
de Formação Profissional constante no Anexo III. 

5.5. Não haverá segunda chamada ou repetição do Curso de Formação Profissional, bem como, não 
serão admitidos quaisquer tratamentos diferenciados. 

5.6. O resultado preliminar do Curso de Formação Profissional será publicado no site do concurso 
http://concursos.acep.org.br/Aracati2018 no dia 26 de outubro de 2021. 

6. DOS RECURSOS DO RESULTADO DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

6.1. Eventuais recursos contra o resultado do Curso de Formação Profissional deverão ser 
encaminhados ao Instituto ACEP, por meio eletrônico, em formulário disponibilizado no site do 
concurso http://concursos.acep.org.br/Aracati2018 para esse fim. 

6.2. Somente serão analisados os recursos encaminhados em até 2 (dois)  dias,  iniciando-se esse 
prazo no primeiro dia subsequente à publicação do resultado preliminar do Curso de Formação 
Profissional, conforme disposto no subitem 5.6 deste Edital. 

6.3. Não serão considerados os recursos remetidos por outra forma diferente da indicada no subitem 
6.1 deste Edital. 

6.4. Admitir-se-á um único recurso por candidato(a), relativamente ao resultado do Curso de 
Formação Profissional, desde que devidamente fundamentado. 

6.5. Para análise de eventuais recursos contra o resultado do Curso de Formação Profissional, será 
formada uma Banca Examinadora, que constitui a última instância para recurso, sendo soberana em 

http://concursos.acep.org.br/Aracati2018
http://concursos.acep.org.br/Aracati2018
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suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 

6.6. Recursos cujo teor desrespeite a banca serão preliminarmente indeferidos. 

6.7. Se julgado procedente o recurso interposto, resultando na modificação do resultado do Curso de 
Formação Profissional, não se admitirão novos recursos contra essa modificação. 

6.8. A data estabelecida para a publicação do resultado dos recursos será divulgada, no site do 
concurso http://concursos.acep.org.br/Aracati2018, no dia 09 de novembro de 2021. 

6.9. Não serão enviadas respostas individualizadas aos candidatos. 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1. O(A) candidato(a) não poderá alegar qualquer desconhecimento sobre a data, horário e local de 
entrega da documentação do respectivo do Curso de Formação Profissional, como justificativa de 
sua não participação. 

7.2. Será excluído(a) deste concurso público, por ato da autoridade competente, em caráter 
irrecorrível, o(a) candidato(a) que fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata ou que 
tenha utilizado ou tentado utilizar meios fraudulentos para obter a  aprovação própria ou de terceiros, 
mesmo que os fatos venham a ser conhecidos posteriormente à realização do concurso público. 

7.3. Todos os casos omissos ou duvidosos que não tenham sido expressamente previstos no 
presente Edital e legislação vigente serão resolvidos pela Comissão de Coordenação do Concurso 
Público. 

7.4. Permanecem inalteradas as demais disposições estabelecidas no Edital nº 01.02/2018, de 11  
de janeiro de 2018, que normatiza o Concurso Público para Provimento do Cargo de Técnico em 

Fiscalização de Trânsito e Segurança Patrimonial (Guarda Municipal). 

7.5. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Coordenadora do Concurso. 

 
Aracati-CE, 15 de junho de 2021. 

 
BISMARCK COSTA LIMA PINHEIRO MAIA 

Prefeito Municipal 

 
ANA MEIRE SILVESTRE CAMBÉ JUCÁ 

Secretária Municipal de Planejamento e Administração 

 
WERISLEIK PONTES MATIAS 

Secretário Municipal de Segurança Cidadã e Ordem Pública 

http://concursos.acep.org.br/Aracati2018
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ANEXO I AO EDITAL Nº 06.01/2021, DE 15 DE JUNHO DE 2021 

 
CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE TÉCNICO EM FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E 

SEGURANÇA PATRIMONIAL (GUARDA MUNICIPAL) 

 
RELAÇÃO GERAL DOS CANDIDATOS CONVOCADOS PARA A MATRÍCULA NO CURSO DE 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL, INCLUINDO COLOCAÇÃO E EGP 

 

Inscrição Nome Colocação EGP 

18081  ALDEMAR DE SOUSA FERNANDES 0013 119,91737559 
16441  ALDEMAR MOREIRA NEPOMUCENO 0044 113,60525356 

10512  ALEX RODRIGUES FERREIRA 0005 124,35604733 

19425  ALICIA MAYRA AZEVEDO CAVALCANTE 0019 118,27677851 

19321  ALLAN DE ALMEIDA CALIXTO 0001 131,67648363 

10021  ALLAN RODRIGUES GOMES 0040 115,68660112 

17500  ANA CLECIA DA SILVA COSTA 0029 117,09553914 

16790  ANDERSON COSTA FREITAS 0033 116,60001511 

11397  ANDERSON WALBER RODRIGUES UCHOA 0032 116,60199532 
17201  ANDRE LUIZ DE SOUZA 0053 110,33253518 

15863  ANTONIO BRUNO GALDINO DA SILVA 0052 110,53635685 

13974  ANTONIO ERILSON LEITAO BENICIO 0031 116,86070571 

10907  ANTONIO NELTON MARTINS DE SOUSA 0002 130,94007036 

15513  AUGUSTO LIMA DA COSTA JUNIOR 0046 112,93590318 

19613  BRENO PATRICK KELLY COSTA E SILVA 0020 118,05106009 

13074  CARINE DE OLIVEIRA MILFONT 0034 116,57823354 
19126  CARLOS ANTONIO DA ROCHA PEREIRA JUNIOR 0080 103,28124560 

11165  DENIVAN BARBOSA DE CARVALHO 0043 114,47644539 

11904  ELIABE SILVA DE LIMA 0028 117,12853110 

10904  EMERTON LIMA PEREIRA 0012 119,93056619 

14803  ENILSON DE ASSIS AVILA 0059 109,51916995 

19684  ERENILSON BATISTA DE FREITAS 0038 116,16034358 

18100  ERISMAR DANTAS DA SILVA 0026 117,56412702 
10622  FELIPE CARLOS MORAIS DE OLIVEIRA 0063 108,86576446 

14501  FELIPE KLEBER OLIVEIRA DA SILVA 0007 122,33055227 

14982  FRANCIS RODRIGUES JUNIOR 0049 112,15936316 

15373  FRANCISCA ELENILCE DA SILVA PEREIRA 0031 116,86070571 

11160  FRANCISCA JESSICA BARBOSA CARLOS 0025 117,57335721 

18306  FRANCISCO DOS SANTOS SILVA 0021 117,97992158 

17032  FRANCISCO EVERTON FELIX DA SILVA 0015 119,62776863 

12252  FRANCISCO RICARDO PEREIRA JUNIOR 0039 115,88538341 
17182  FRANCISCO RIVELINO QUEIROZ DE SOUZA 0013 119,91737559 

13533  FRANCISCO VANDELIO DE SANTANA SILVA 0022 117,84316281 

14049  GISLENE PEREIRA DE LIMA 0024 117,59304337 

14949  JADER RODRIGUES DA SILVA 0055 110,27260707 

18075  JANAILTON BORGES PEREIRA 0011 120,12934848 

13813  JOAO VICTOR DA COSTA RODRIGUES 0050 111,94937048 

16559  JOCELIO LIMA SILVEIRA 0056 110,07382479 
14208  JONATAS MIQUEIAS COSTA 0004 125,27144153 

13278  JOSE DELANES DE MORAIS MOURA 0023 117,80303606 

12703  JOSE LINDEMBERG DA SILVA 0035 116,42301439 

15065  JOSUE SIZENANDO NETO 0045 113,02132480 

12597  KARINA TAVORA GONDIM DE CASTRO 0048 112,79164595 

12824  KEILIANE ROCHA DE CASTRO LIMA 0051 110,71227860 
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10849  LAIS CARVALHO BRAGA 0054 110,33055497 

19588  LARISSA NASCIMENTO DE SOUSA 0006 123,61963406 

16602  LEANDRO DA COSTA ARAUJO 0061 109,12951424 

10160  LUCAS HERMENEGILDO DE SANTANA 0065 108,37583474 

11189  LUIZ JEFFERSON MONTEIRO FEITOSA 0033 116,60001511 
14911  LUIZ MARCOS HIGINO DA COSTA 0003 126,44147051 

10649  MANOEL HENRIQUE DE FREITAS 0017 118,73415600 

13915  MARCIO LIMA CORDEIRO 0014 119,68967695 

17786  MARIA AURENICE SILVA LEITE 0037 116,35397129 

16135  MARILIA RODRIGUES DE ASSIS 0016 118,74536640 

11464  MATEUS JERFFESON DA SILVA 0036 116,42103419 

14017  MICHAEL KAIUBE DO NASCIMENTO VIANA 0062 108,93480756 
13697  NATAN DE OLIVEIRA DUARTE 0030 117,06860299 

10681  NEURIVAN DA SILVA MELO 0008 122,26864394 

17100  PRISCILA REGIA RODRIGUES DOS REIS 0027 117,52322620 

18473  RAFAEL NOGUEIRA DE HOLANDA 0041 115,62259740 

11649  RAIMUNDA DELZANIRA MAIA COSTA 0066 108,34176381 

13460  RAISSA BARROS RODRIGUES NEVES 0010 120,36418190 

14106  RENE FULGENCIO DA SILVA 0057 110,06063418 

10893  ROMULO CESAR COELHO VIEIRA 0009 121,06454404 
11585  ROMULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR 0064 108,40431136 

12056  SAMUEL VERAS CHAVES 0018 118,27875872 

16563  SAVIO FERREIRA SIMPLICIO 0047 112,83177270 

10227  WYMERSON RODRIGUES CIPIAO 0060 109,15261714 

18214  YASMIM LIMA GONDIM 0042 114,70929860 

15636  YTALA JANE FREIRE LIMA 0058 109,84108677 

 
 

RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CONVOCADOS PARA PARA A MATRÍCULA NO CURSO DE 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL QUE CONCORRERAM ÀS VAGAS RESERVADAS PARA 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA, INCLUINDO COLOCAÇÃO E EGP 

 
Inscrição Nome Colocação EGP 

19126  CARLOS ANTONIO DA ROCHA PEREIRA JUNIOR 0001 103,28124560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7  

 

 

ANEXO II AO EDITAL Nº 06.01/2021, DE 15 DE JUNHO DE 2021 

  
CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE TÉCNICO EM FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E 

SEGURANÇA PATRIMONIAL (GUARDA MUNICIPAL) 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE IMAGEM E VOZ 
 

Eu,____________________________________________, candidato(a), portador(a) do CPF 
_____________________, AUTORIZO a ASSOCIAÇÃO CEARENSE DE ESTUDOS E PESQUISAS 
(Instituto ACEP), CNPJ 01.921.606/0001-22, a registrar minha imagem e voz, em todo e qualquer material 
entre imagens de vídeo, fotos e voz, capturados durante as gravações do Curso de Formação 
Profissional do Concurso Público da Guarda Municipal de Aracati. A presente autorização é concedida a 
título gratuito, abrangendo o uso da imagem e voz mencionadas.  

 
Por meio desta autorização ora concedida, estou ciente de que as gravações das aulas com 

os conteúdos ministrados, no Curso de Formação Profissional do Concurso Público da Guarda Municipal 
de Aracati, não serão disponibilizadas, sob nenhuma hipótese, estando eu presente ou ausente, por 
conter direitos autorais, de privacidade, de imagem e voz de terceiros.  

 
DECLARO, portanto, que estou de acordo com as gravações dessas imagens e sons, que não 

violam os meus direitos de imagem e de privacidade como cedente, e que tenho ciência que este material 
constituído por imagens e sons pertence exclusivamente ASSOCIAÇÃO CEARENSE DE ESTUDOS E 
PESQUISAS (Instituto ACEP), CNPJ 01.921.606/0001-22, que poderá usá-lo a seu exclusivo critério.  

 
Por ser verdade, firmo a presente autorização para que produza os efeitos legais, ciente de 

que eu não poderei gravar ou fotografar as aulas teóricas e práticas, por qualquer meio, e de que a 
falsidade neste conteúdo pode implicar na imputação de sanções civis, administrativas, penais, bem 
como na sanção penal prevista no art. 299 do Código Penal, e serei eliminado do concurso público, objeto 
do Edital nº 06.01/2021, de 15 de junho de 2021, e demais normativos pertinentes, mesmo que os fatos 
venham a ser conhecidos posteriormente à realização do referido concurso público. 

 
 

Local______________________, 15 de junho de 2021. 
 

 
 

Assinatura do Cedente 
 
 

CPF_____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientações: 

1) Este termo deve ser digitado, para que a escrita seja compreensível, e assinado, com firma 
reconhecida em cartório. 
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ANEXO III AO EDITAL Nº 06.01/2021, DE 15 DE JUNHO DE 2021 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE TÉCNICO EM FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E 
SEGURANÇA PATRIMONIAL (GUARDA MUNICIPAL) 

 
REGULAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art.1º. O Curso de Formação Profissional (CFP) para o cargo de Técnico em Fiscalização de Trânsito 
e Segurança Patrimonial (Guarda Municipal) do Município de Aracati-CE correspondente à etapa do 
concurso público e será regido pelo Edital nº 01.02/2018, de 11 de janeiro de 2018 e seus anexos, pelo 
Edital nº 06.01/2021, de 15 de junho de 2021 e seus anexos, por este regulamento e pelos atos e 

instruções complementares, expedidos pela Comissão Coordenadora do Concurso da Associação 
Cearense de Estudos e Pesquisas (Instituto ACEP). 
 
Art.2º. O Curso de Formação Profissional será realizado no período aproximado de 4 (quatro) meses e 
terá o total de carga horária de 300 (trezentas) horas aulas teóricas e de 100 (cem) horas aulas práticas, 
totalizando a carga horária final de 400 (quatrocentas) horas, incluindo o tempo reservado para a 
realização da prova escrita final. 

 

Art.3º. Este regulamento tem por finalidade especificar e normatizar os procedimentos a serem 
observados durante o CFP pela organizadora do concurso, pelo(a) coordenador(a) pedagógico, pela 
Comissão Coordenadora do Concurso, professores/instrutores, candidatos e pelo pessoal de apoio 
técnico, operacional e auxiliar. 

 

Art.4º. A formação profissional será norteada pelos preceitos éticos e valores da Secretaria Municipal de 
Segurança Cidadã e Ordem Pública do Município de Aracati, devendo os participantes do Curso de 
Formação Profissional:  
I. exercer com excelência as suas atribuições; 
II. ter respeito à dignidade humana;  
III. agir sempre norteados pela integridade de caráter;  
IV. honrar, com afinco, seu papel perante a sociedade; 
V. adotar decisões rígidas pelo sentimento do justo e do imparcial;  
VI. ter conduta e linguagem discretas e apropriadas;  
VII. cumprir seus deveres de cidadãos; 
VIII. preservar, mesmo fora das atividades curriculares, a sua posição de candidatos-alunos, zelando pela 
imagem da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã e Ordem Pública do Município de Aracati, 
instituição a que ficarão vinculados após a nomeação e posse no cargo;  
IX. observar os preceitos de hierarquia e disciplina que são os pilares básicos da Instituição.  
 
Art.5º. O Curso de Formação Profissional para o cargo de Técnico em Fiscalização de Trânsito e 
Segurança Patrimonial (Guarda Municipal) da Prefeitura de Aracati está em consonância com a 
orientação para a formação de Guarda Municipal da Matriz Curricular Nacional de Guardas Municipais da 
Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), órgão vinculado ao Ministério da Justiça. 
 
Art.6º. A matriz curricular do Curso de Formação Profissional (CFP) e a respectiva carga horária estão 
contidas na Tabela a seguir: 
 

ATIVIDADE/MÓDULO/DISCIPLINA 
CARGA HORÁRIA 

(CH) 

a) AULA INAUGURAL – PALESTRAS DE ABERTURA: 
CH 

Teórica 
CH 

Prática 

I. A Guarda Municipal como propagadora de educação, ação e prevenção. 2 0 

II. A dinâmica da Guarda Municipal em Aracati: realidade atual e suas competências. 2 0 

TOTAL 4 0 
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b) MÓDULO I – ORGANIZAÇÃO SOCIAL E SEGURANÇA PÚBLICA: 
CH 

Teórica 
CH 

Prática 

1. Contextualização Socioeconômica do Estado Brasileiro. 8 0 

2. Democracia e Estado de Direito. 8 0 

3. Segurança Pública e Defesa Social. 8 0 

4. Conceito de Segurança Pública e Concepções de suas Políticas: uma abordagem multiparadigmática.  8 0 

TOTAL 32 0 

c) MÓDULO II – A GESTÃO INTEGRADA DA SEGURANÇA PÚBLICA: 
CH 

Teórica 
CH 

Prática 

5. Gestão Integrada e Interatividade em Segurança Pública: o papel da Guarda Municipal como parte de 
um conjunto integrado de sistemas de implementação de políticas públicas . 

16 0 

6. Sistema Único de Segurança Pública (SUSP). 4 0 

7. Conceituação, apropriação e utilização do espaço público e identificação das atribuições Federais, 
Estaduais e Municipais . 

8 0 

8. Contextualização Histórica, Estrutura Organizacional e Dinâmica de outras Instituições da Segurança 
Pública. 

4 0 

TOTAL 32 0 

d) MÓDULO III – A GUARDA MUNICIPAL: 
CH 

Teórica 
CH 

Prática 

9. Contextualização Histórica, Estrutura Organizacional e Dinâmica da Guarda Municipal. 8 0 

10. Ética, Cidadania e Direitos Humanos . 12 0 

11. Funções e Atribuições da Guarda Municipal. 8 0 

12. Poder de Polícia, Poder da Polícia e Poder Discricionário da Guarda Municipal. 4 0 

TOTAL 32 0 

e) MÓDULO IV – O SUJEITO GUARDA MUNICIPAL, VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL E SAÚDE DO 
TRABALHADOR: 

CH 
Teórica 

CH 
Prática 

13. Condições de trabalho da Guarda e Identidade Institucional. 4 0 

14. Ética, Cidadania e Responsabilidade Social do(a) Guarda Municipal. 4 0 

15. Autoconhecimento técnico, cognitivo, emocional, físico e ético. 4 0 

16. Aspectos e Relações Humanas da profissão. 2 0 

17. Valorização Profissional sob um Prisma Holístico. 6 0 

18. A Saúde do Guarda Municipal: Integridade Física, Mental e Emocional. 4 0 

TOTAL 24 0 

f) MÓDULO V – CONHECIMENTOS JURÍDICOS: 
CH 

Teórica 
CH 

Prática 

19. Princípios e Normas do Ordenamento Jurídico Brasileiro. 4 0 

20. Direitos Humanos, em particular: Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, Combate 
à exploração sexual, à homofobia.  

4 0 

21. Noções de Direito Constitucional. 4 0 

22. Noções de Direito Administrativo 4 0 

23. Noções de Direito Penal e Processual Penal. 4 0 

24. Legislações Específicas da Segurança Pública, em particular: legislação de proteção ao meio 
ambiente, lei de entorpecentes (tráfico e uso). 

8 0 

25. Legislações Específicas da Guarda Municipal e de Trânsito. 8 0 

26. Relação Jurídica do Trabalho: Direitos e Deveres. 8 0 

TOTAL 44 0 

g) MÓDULO VI – VIOLÊNCIA E (IN)SEGURANÇA PÚBLICA: 
CH 

Teórica 
CH 

Prática 

27. Etiologia e Sociologia da Violência e Noções de Crimino logia: Possibilidades de Prevenção da 
Violência. 

4 0 

28. Violência Estrutural, Institucional e Interpessoal. 4 0 

29. Violência e Corrupção no Serviço Público. 2 0 
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30. As Diferenças Regionais e Culturais no Brasil e a Violência nos Grupos Vulneráveis. 6 0 

31. Principais Tipos de Violência: Realidade Fática Brasileira, com ênfase em Prevenção e controle da 
violência no ambiente escolar. 

8 0 

32. Controle da Violência: modalidade jurídico-penal e outras. 4 0 

33. Segurança Comunitária. 4 0 

TOTAL 32 0 

h) MÓDULO VII – TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS: 
CH 

Teórica 
CH 

Prática 

34. Técnicas de intervenção e abordagem a pessoas e veículos. 4 8 

35. Técnicas de vigilância e segurança de instalações. 4 0 

36. Técnicas de defesa pessoal com Bastão Tonfa. 0 20 

37. Técnicas de Contenção, Imobilização e Condução. 0 20 

38. Técnicas de Preservação do Local da Ocorrência e Informações sobre Proteção às Testemunhas. 4 0 

39. Conceitos e procedimentos na utilização do rádio comunicação. 4 4 

40. Uso diferenciado da força. 8 0 

41. Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo – IMPO. 4 4 

42. Condicionamento físico. 0 12 

43. Ordem unida aplicada a Guarda Municipal. 4 8 

44. Noções básicas de primeiros socorros. 4 4 

45. Noções básicas de prevenção e combate a incêndios. 4 4 

46. Noções Básicas de Operação e Fiscalização de Trânsito. 4 4 

47. Técnicas de Controle e Mediação de Manifestações Coletivas. 4 8 

TOTAL 48 96 

i) MÓDULO VIII – GESTÃO DE CONFLITOS: 
CH 

Teórica 
CH 

Prática 

48. Diálogo como Principal Recurso: Princípios, Técnicas e Procedimentos de Mediação de Conflitos. 8 0 

49. Preparação Psicológica e Emocional para Eventos Críticos. 4 0 

50. Tomada de Decisões em Situação de Conflito. 4 0 

51. Articulação com a Comunidade na Gestão de Conflitos. 4 0 

52. Mediação e resolução de conflitos na comunidade escolar. 4 0 

TOTAL 24 0 

j) MÓDULO IX – O MUNICÍPIO DE ARACATI COMO LOCAL DE TRABALHO - CONHECIMENTO DO 
ESPAÇO URBANO LOCAL: 

CH 
Teórica 

CH 
Prática 

53. Processo de Urbanização, Aspectos Históricos, Políticos, Administrativos e Culturais do Município de 
Aracati. 

4 0 

54. Lei Orgânica do Município de Aracati, Plano Diretor e Plano Municipal de Segurança Pública (se 
houver). 

8 0 

55. Geografia do Município de Aracati e Destaque das Áreas de Conflitos. 4 0 

56. Diagnóstico Geral da Segurança Pública do Município de Aracati (Dados Estatísticos e Tipos de 
Conflitos no Município). 

8 0 

TOTAL 24 0 

k) AULA FINAL – PALESTRA DE ENCERRAMENTO: 
CH 

Teórica 
CH 

Prática 

III. Experiências bem sucedidas em outros municípios. 4 0 

TOTAL 4 0 

 
PROVA ESCRITA FINAL 0 4 

 
CARGA HORÁRIA FINAL 300 100 
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DAS AULAS TEÓRICAS 
 
Art.7º. Considerando as orientações de enfrentamento à COVID-19, em consonância com as autoridades 

sanitárias, a realização da carga horária teórica será online, por meio do Google Meet (aplicativo de 
videoconferência) e será gravada, exclusivamente, pelo Instituto ACEP. 
 
Art.8º. A gravação das aulas com os conteúdos ministrados, no curso de formação profissional, não será 

disponibilizada, sob nenhuma hipótese, para os candidatos presentes ou ausentes, por conter direitos 
autorais, de imagem e voz. 

 
Art.9º. Os candidatos que gravarem as aulas, por qualquer meio, estarão sujeitos a sanções civis, 

administrativas, penais e serão eliminados do concurso público, objeto deste regulamento, por descumprir 
os subitens 3.3, 3.3.1 e 7.2 do Edital nº 06.01/2021, de 15 de junho de 2021, e artigo 4º deste 

regulamento, mesmo que os fatos venham a ser conhecidos posteriormente à realização do concurso 
público. 
 
Art.10. Os candidatos deverão fazer o download do aplicativo Google Meet, devendo ser utilizado em 
computadores. Sendo obrigatória a utilização de câmeras ligadas e microfones disponíveis durante todo o 
período de aulas. 
 
Art.11. Durante o curso de formação profissional, o Instituto ACEP não se responsabilizará por falta de 
acesso dos candidatos à internet ou por motivos de ordem técnica dos computadores, bem como do 
microfone e da câmera nos equipamentos, e outros fatores que causem falhas ou congestionamento das 
linhas de comunicação e impossibilitem a transferência dos dados. 

 
Art.12. Os candidatos ficam cientes que na frequência mínima de 90% estipulada nos subitens 5.3.1 e 
5.3.2 do Edital nº 06.01/2021, de 15 de junho de 2021, já estão inclusos qualquer tipo de falta, 

proveniente de qualquer natureza.  
 

Art.13. São de responsabilidade exclusiva dos candidatos as despesas necessárias à realização de todas 
as etapas do presente concurso, conforme item 1.13 do Edital nº 01.02/2018, de 11 de janeiro de 2018, 
inclusive as decorrentes de acesso à internet, equipamentos de informática, dentre outros, exames, 
laudos, atestados, deslocamentos, alimentações, hospedagens e decorrentes de modificações de datas 
ou locais de realização do curso de formação profissional, assim como, da prova escrita final. 

 
Art.14. O link de acesso às salas de aulas, cronograma, apostilas e slides dos instrutores, com datas e 
horários, para a realização das atividades, serão disponibilizados para cada candidato(a), devidamente 
matriculado, individualmente, no e-mail exclusivo do(a) candidato(a), conforme artigo 15 deste 

regulamento. 
 

Art.15. Cada candidato(a) receberá um endereço de e-mail (Gmail) na confirmação da matrícula, dando 
acesso aos serviços do Google, exclusivamente, para utlização no curso de formação profissional, cujo 
primeiro acesso será informado na consulta individual disponível no endereço eletrônico 
http://concursos.acep.org.br/Aracati2018. 

 

Art.16. É de responsabilidade exclusiva dos candidatos a identificação correta do local de realização das 
aulas teóricas e o seu comparecimento na sala virtual, na data e no horário determinados. 

 
Art.17. Em nenhuma hipótese será permitido o ingresso ou a permanência de pessoas estranhas ao 
concurso na sala virtual utilizada para as aulas teóricas. 

 
DAS AULAS PRÁTICAS 

 

Art.18. As aulas práticas deverão acontecer de forma presencial, na cidade de Aracati-CE, de acordo com 
cronograma que será disponibilizado para os candidatos por e-mail, conforme definido no Art. 15 deste 

regulamento.  
 

http://concursos.acep.org.br/Aracati2018
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Art.19. Em nenhuma hipótese será permitido o ingresso ou a permanência de pessoas estranhas ao 
concurso no local de realização das aulas práticas. 

 

Art.20. É vedado o ingresso de candidatos no local da realização das aulas práticas portando arma, 
mesmo que disponha do documento de respectivo porte. 

 

Art.21. É de responsabilidade exclusiva dos candidatos a identificação correta do local de realização das 
aulas práticas e o seu comparecimento na data e no horário determinados. 

 
Art.22. Os participantes deverão observar e respeitar todos os protocolos de segurança sanitária 
descritos neste regulamento e indicados pela banca organizadora nos locais de presença física. 

 

Art.23. Somente terá acesso ao local de realização das aulas práticas os candidatos que estiverem 
devidamente identificados e munidos do documento de identificação, conforme subitens 4.18.1 a 4.18.4 
e 6.12.1 a 6.12.3 do Edital nº 01.02/2018, de 11 de janeiro de 2018. 

 
Parágrafo único. Os candidatos que forem submetidos à identificação especial poderão ser fotografados. 
 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

  
Art.24. Os candidatos deverão adentrar a sala virtual das aulas teóricas disponibilizada via Google Meet 
com antecedência mínima de 15 (quinze) minutos do horário fixado.  
 
Art.25. Os candidatos deverão comparecer ao local de realização das aulas práticas com antecedência 
mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado. 

 

Art.26. Serão disponibilizados os slides e apostilas confeccionados pelos instrutores do curso, referentes 
às disciplinas estudadas, apenas de forma virtual, no formato PDF. 

 

Art.27. O conteúdo da prova escrita final não será restrito aos slides e apostilas disponibilizados, no 
formato digital PDF, ficando os candidatos responsáveis por colher a bibliografia complementar referente 
a cada disciplina.  

 

Art.28. A cada turno (manhã, tarde ou noite) de aula teórica e prática será concedido o intervalo de 15 
(quinze) minutos para os candidatos e instrutores.      

 

Art.29. Serão realizadas chamadas regulares dos candidatos, nos inícios e terminos das aulas, bem como 
antes e após os intervalos, ou a qualquer tempo, quando necessário, com a finalidade de confirmar as 
devidas presenças. 
 

DAS ATRIBUIÇÕES 

 
Art.30. São atribuições do(a) Coordenador(a) Pedagógico do Curso de Formação Profissional: 
a) planejar, organizar e acompanhar as atividades administrativas e pedagógicas do Curso de Formação 
Profissional; 
b) supervisionar a elaboração dos planos de curso das disciplinas que constituem o Curso de Formação 
Profissional; 
c) transmitir aos professores/instrutores as informações necessárias ao bom desempenho de suas 
atribuições; 
d) programar, acompanhar e controlar todas as atividades do Curso de Formação Profissional; 
e) providenciar a disponibilização dos equipamentos utilizados como recursos didáticos, bem como a 
distribuição do material didático de forma virtual, no formato PDF; 
f) supervisionar as atividades dos corpos discente e docente, bem como do pessoal de apoio técnico e 
administrativo; 
g) divulgar comunicados sobre a prova escrita final e outras atividades que se fizerem necessárias ao 
bom desempenho do Curso de Formação Profissional; 
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h) realizar a aplicação da Pesquisa de Opinião dos Participantes e do(a) Professor(a)/Instrutor(a), 
utilizando modelos aprovados pela Comissão Coordenadora do Concurso do Instituto ACEP; 
i) manter a Comissão Coordenadora do Concurso do Instituto ACEP informada sobre o desenvolvimento 
do Curso de Formação Profissional; 
j) executar outras atribuições que lhe forem conferidas pela Comissão Coordenadora do Concurso do 
Instituto ACEP. 
 
Art.31. São atribuições dos professores/instrutores: 
a) atuar de acordo com os objetivos e normas do Curso de Formação Profissional; 
b) cumprir com pontualidade os horários, comunicando oportunamente a(o) Coordenador(a) Pedagógico 
do Curso de Formação Profissional os casos de absoluta impossibilidade de comparecimento; 
c) aferir a assiduidade, zelar pela urbanidade e pela observância dos demais deveres dos candidatos, 
propondo, quando for o caso, a aplicação da penalidade de advertência verbal prevista neste 
regulamento; 
d) elaborar quesitos de prova escrita final, que será aplicada pela Coordenação do Curso de Formação 
Profissional na cidade de Aracati-CE; 
e) fornecer à Coordenação do Curso de Formação Profissional as respostas dos quesitos elaborados, 
com a respectiva justificativa; 
f) portar-se corretamente em sala de aula, adotando uma atitude leal e de respeito em relação às 
diretrizes inerentes ao Curso de Formação Profissional, abstendo-se de atividades e opiniões diversas da 
finalidade do Concurso Público, objeto deste regulamento; 
g) deslocar-se para o local indicado pela banca para ministrar os conteúdos; 
h) dirigir-se a Comissão do Curso de Formação Profissional para troca de informações sobre o 
desenvolvimento do programa de sua disciplina e para resolver eventuais dificuldades; 
i) cumprir a programação aprovada para o Curso de Formação Profissional, sugerindo, por escrito, à 
Coordenação os ajustes que julgar necessários; 
j) manter atualizados os diários de classe e demais registros necessários ao acompanhamento do 
desempenho dos candidatos; 
k) manter a ordem e a disciplina durante as aulas, visando um clima de perfeita harmonia; 
l) comunicar a comissão coordenadora do concurso a respeito de todas as irregularidades relacionadas 
ao desenvolvimento das aulas;  
m) comunicar a(o) coordenador(a) pedagógico, preferencialmente, com a antecedência de no mínimo uma 
semana, qualquer impedimento surgido para o desempenho de sua função; 
n) assinar Termo de Compromisso referente à sua atividade docente a ser desenvolvida no curso;  
o) participar de todas as reuniões para as quais tenha sido convocado; 
p) fazer chamadas regulares dos candidatos, nos inícios e terminos das aulas, bem como antes e após 
os intervalos, ou a qualquer tempo, quando necessário, com a finalidade de confirmar as devidas 
presenças; 
q) cumprir e fazer cumprir o presente regulamento.  
 
Art.32. São atribuições da Comissão Coordenadora do Concurso do Instituto ACEP: 
a) aprovar o regulamento do Curso de Formação Profissional; 
b) indicar o(a) Coordenador(a) do Curso de Formação Profissional; 
c) selecionar e designar os professores/instrutores, ouvindo o(a) Coordenador(a) Pedagógico do Curso 
de Formação Profissional; 
d) supervisionar as atividades gerais de realização do Curso de Formação Profissional; 
e) deliberar sobre situações não previstas neste regulamento. 
 

DO FUNCIONAMENTO 

 
Art.33. O regime de realização das atividades do Curso de Formação Profissional obedecerá aos 
seguintes procedimentos: 
a) as atividades serão realizadas em regime de tempo integral e com dedicação exclusiva, sendo 
obrigatória a frequência dos candidatos à todas as atividades virtuais e presenciais; 
b) a duração normal da atividade diária em sala de aula será de 8 (oito) horas, independentemente da 
carga horária destinada à leitura complementar inerente às atividades pedagógicas. Eventualmente, 
poderá haver carga horária diária de sala de aula superior a 8 (oito) horas; 
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c) as atividades poderão estender-se aos domingos e feriados, se necessário; 
d) a freqüência e a pontualidade dos candidatos serão controladas diariamente, em cada aula ou 
atividade programada, e cada falta corresponde ao tempo ausente nas atividades; 
e) será atribuída falta aos candidatos que se atrasarem por mais de 15 (quinze) minutos ou se retirarem 
antes do término de qualquer aula ou atividade programada;  
f) será também atribuída falta aos candidatos que ausentar-se da sala de aula por mais de 15 (quinze) 
minutos; 
g) não haverá abono de faltas para fins deste regulamento. 
 

DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

 
Art.34. As condições para aprovação dos candidatos se darão por avaliação de desempenho didático, por 
assiduidade e por rendimento satisfatório no cumprimento das normas e atividades propostas. 
 
Art.35. A aferição do desempenho didático será realizada por meio de uma única prova escrita final, 
aplicada no dia 10 de outubro de 2021, com duração de 4 (quatro) horas, com início às 13h00min e 

término às 17h00min, observando o horário local, na cidade de Aracati-CE, nas seguintes condições: 
a) a prova escrita final será composta por 80 (oitenta) questões objetivas de múltipla escolha, com 04 
(quatro) alternativas (A, B, C e D) cada, abrangendo o conteúdo ministrado nas atividades e disciplinas da 
matriz curricular do Curso de Formação Profissional, não restrito aos slides e apostilas disponibilizados, 
no formato digital PDF, ficando os candidatos responsáveis por colher a bibliografia complementar 
referente a cada atividade e disciplina; 
b) a confirmação da data e horário, bem como as informações sobre o local de aplicação da prova escrita  
serão divulgadas através da Internet, no endereço eletrônico http://concursos.acep.org.br/Aracati2018, 
até o dia 04 de outubro de 2021; 

c) havendo alteração do local, data ou horário previsto para a realização da prova escrita final, esta 
deverá ocorrer em domingos ou feriados nacionais e será feito comunicado oficial de aditamento ao 
presente Edital e seus anexos, veiculado no endereço eletrônico 
http://concursos.acep.org.br/Aracati2018; 

d) os portões de acesso ao local de aplicação da prova escrita final serão fechados na hora prevista para 
o início da prova, na forma do caput deste artigo; 
e) em nenhuma hipótese, será permitido o ingresso de candidatos no local de realização da prova escrita 
final, após o fechamento dos portões; 
f) em nenhuma hipótese, será permitido o ingresso ou a permanência de pessoas estranhas ao concurso 
no local de aplicação da prova escrita final; 
g) é vedado o ingresso de candidato no local da prova escrita final portando arma, mesmo que disponha 
do documento de respectivo porte; 
h) é de responsabilidade exclusiva dos candidatos a identificação correta de seu local de realização da 
prova escrita final e o seu comparecimento na data e no horário determinados; 
i) os candidatos deverão comparecer ao local da prova escrita final com antecedência mínima de 1 
(uma) hora do horário fixado para o fechamento dos portões de acesso, munido de caneta esferográfica, 
fabricada em material transparente e de tinta azul ou preta, e do documento de identificação original, 
conforme subitens 4.18.1 a 4.18.4 e 6.12.1 a 6.12.3 do Edital nº 01.02/2018, de 11 de janeiro de 2018; 

j) somente terá acesso à sala de realização da prova escrita final o candidato que estiver devidamente 
identificado e munido do documento de identificação; 
k) durante a prova escrita final, não será admitida qualquer consulta ou comunicação entre candidatos, 
nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou anotações, máquinas calculadoras (inclusive 
em relógios) e agendas eletrônicas ou similares, telefone celular, BIP, Iphone, mp3/mp4 player, palmtop, 
Ipad, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro ou qualquer outro transmissor/receptor 
ou equipamento eletrônico, bem como relógio de qualquer espécie, jóias, bijuterias, boné, chapéu, 
capacetes, óculos escuros ou quaisquer acessórios; 
l) será eliminado do concurso o(a) candidato(a) que, durante a realização da prova escrita final, for 
surpreendido portando um dos objetos mencionados na alínea “k” deste artigo; 

m)  a coordenação do concurso não ficará responsável pela guarda de quaisquer dos objetos 
mencionados dos candidatos e não se responsabilizará por perdas, danos ou extravios de objetos ou de 
equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização da prova escrita final; 

http://concursos.acep.org.br/Aracati2018
http://concursos.acep.org.br/Aracati2018
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n) para resolução da prova escrita final serão distribuídos aos candidatos, na sala de prova, o Caderno de 
Prova contendo a Folha de Respostas; 
o) em nenhuma hipótese, haverá substituição da Folha de Respostas por erro do(a) candidato(a); 
p) os candidatos somente poderão deixar definitivamente a sala de prova escrita final depois de decorrida 
1h (uma hora), contada a partir do efetivo início desta; 
q) os candidatos somente poderão retirar-se do local de realização da prova escrita final levando o 
Caderno de Prova, a partir dos últimos 30 (trinta) minutos antes do horário previsto para a conclusão das 
prova; 
r) os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até o término da resolução da prova escrita 
final ou do horário previsto para o seu encerramento (o que primeiro ocorrer), sendo liberados ao mesmo 
tempo; 
s) não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova escrita final, em razão de 
afastamento momentâneo de candidatos da sala de prova, por qualquer motivo; 
t) ao terminar a prova escrita final, os candidatos entregarão, obrigatoriamente, ao Fiscal de Sala, a sua 
Folha de Respostas e o Caderno de Prova, observando o disposto na alínea “q” deste artigo; 

u) no dia da aplicação da prova escrita final, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de 
aplicação da prova ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo da prova ou aos 
critérios de avaliação e de classificação; 
v) os cadernos de prova serão divulgados no segundo dia útil após a aplicação da prova escrita final, no 
endereço eletrônico http://concursos.acep.org.br/Aracati2018, juntamente com o respectivo gabarito 

preliminar; 
w) o(a) candidato(a) que, por qualquer motivo, não se submeter a essa prova escrita final, receberá grau 
0 (zero) e será reprovado no Concurso Público; 
x) os candidatos que se utilizarem ou tentarem se utilizar de meios fraudulentos durante a aplicação da 
prova escrita final, em favor próprio ou de terceiros, serão excluídos da sala de aplicação da prova escrita 
final e receberão igualmente grau 0 (zero); 
y) não haverá prova escrita final em segunda chamada. 
 
Parágrafo primeiro. A prova escrita final será corrigida por meio de processamento eletrônico de dados. 

 
Parágrafo segundo. Na avaliação da prova escrita final serão utilizados os mesmos critérios definidos 
nos subitens 7.4 a 7.9 e seus respectivos subitens 7.9.1 a 7.9.5 do Edital nº 01.02/2018, de 11 de 
janeiro de 2018. 

 
Parágrafo terceiro. Serão considerados aprovados os candidatos que acertarem no mínimo 60% 

(sessenta por cento) do total das questões objetivas da Avaliação Final do Curso de Formação 
Profissional e não obtiver pontuação zero em nenhuma das disciplinas da prova escrita final. 
 
Parágrafo quarto. Os candidatos que necessitarem de atendimento especial e(ou) adaptação da prova 
escrita final deverão solicitar por e-mail (acep@acep.org.br), conforme artigo 15 deste regulamento, em 

até 2 (dois) dias, iniciando-se esse prazo no primeiro dia subsequente à aula final – palestra de 
encerramento, anexando o laudo médico emitido nos últimos 12 meses anteriores à data de publicação  
deste  edital, atestando  a  espécie  e  o  grau  ou  nível  de  sua  deficiência,  doença  ou limitação física, 
com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10),  
que  justifique  o  atendimento  especial  solicitado,  contendo a  assinatura  e  o  carimbo  do médico com 
o número de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM).  
 
a) Atendimentos especiais solicitados que não sejam respaldados pelo laudo médico de forma legível 
e/ou enviados na forma e data divergentes do caput deste parágrafo serão indeferidos; 
b) A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova escrita final deverá 
enviar a imagem legível da certidão de nascimento da criança (caso a criança ainda não tenha nascido 
até a data estabelecida no caput deste parágrafo, a imagem legível da certidão de nascimento poderá  
ser  substituída por  imagem  legível  de  documento  emitido  pelo médico  obstetra,  com  o respectivo 
CRM, que ateste a data provável do nascimento). A candidata deverá levar, no dia de realização das 
provas, um acompanhante adulto que ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da 
criança. A candidata que não levar acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 
de realização da prova escrita final. 

http://concursos.acep.org.br/Aracati2018
mailto:acep@acep.org.br
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Art.36. A aferição da assiduidade dos candidatos, neste Curso de Formação Profissional, será realizada 
cumulativamente, sendo aprovados os candidatos que obtiverem: 
a) Frequência mínima de 90% (noventa por cento) durante a realização da carga horária de 300 
(trezentas) horas aulas teóricas do Curso de Formação Profissional; 
b) Frequência mínima de 90% (noventa por cento) durante a realização da carga horária de 100 (cem) 
horas aulas práticas do Curso de Formação Profissional. 
 
Art.37. A aferição do rendimento satisfatório dos candidatos, no cumprimento das normas deste 
regulamento e atividades propostas no Curso de Formação Profissional, será realizada por equivalência 
conforme tabela a seguir:  
 

SEQUÊNCIA NORMAS E ATIVIDADES 
RENDIMENTO 

SATISFATÓRIO INSATISFATÓRIO 

1 Cumprimento das normas regulamentares  e sanitárias No mínimo 100% - 
2 Acertos na prova escrita final No mínimo 60% Inferior a 60% 

3 Frequência de 300 (trezentas) horas aulas teóricas  No mínimo 90% Inferior a 90% 
4 Frequência de 100 (cem) horas aulas práticas  No mínimo 90% Inferior a 90% 

 
Parágrafo primeiro. Serão registradas no diário de classe dos professores/instrutores todas as 
observações quanto ao descumprimento das normas deste regulamento e atividades propostas no Curso 
de Formação Profissional.  
 
Parágrafo segundo. Serão considerados aprovados os candidatos com rendimento satistário no 

cumprimento das normas deste regulamento e atividades propostas no Curso de Formação Profissional.  
 
Parágrafo terceiro. Serão considerados reprovados os candidatos com rendimento insatistário no 
cumprimento das normas deste regulamento e atividades propostas no Curso de Formação Profissional.  
 
Art.38. Conhecido o resultado do processo de avaliação dos candidatos (resultado final do curso de 
formação), o(a) candidato(a) que se julgar prejudicado(a) poderá apresentar à Comissão Coordenadora 
do Concurso recurso contra a avaliação do desempenho didático, assiduidade e rendimento satisfatório, 
mediante requerimento devidamente fundamentado, obedecendo aos critérios estabelecidos no item 6 
deste Edital (Edital nº 06.01/2021, de 15 de junho de 2021). 
 
Art.39. Não haverá reapreciação de recurso. A decisão da Comissão Coordenadora do Concurso do 
Instituto ACEP é irrecorrível administrativamente. 
 

DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA 
 

Art.40. A hierarquia é a ordenação da autoridade, em níveis diferentes da qual decorre a obediência 
dentro da estrutura do Curso de Formação Profissional.  
 
Art.41. A disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das disposições vigentes, 
traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever, por parte de todos e de cada um dos componentes do 
Curso de Formação Profissional da Guarda Municipal (CFP/GM). Deve ser consciente e responsável, pois 
influi na conduta dos candidatos-alunos e deve criar condições de desenvolvimento de sua personalidade 
e na consonância dos padrões éticos, incorporando-lhe os atributos indispensáveis ao seu crescimento 
social.  
 
Parágrafo único. São manifestações de disciplina:  

I. o perfeito cumprimento de todas as normas; 
II. correção de atitudes; 
III. respeito ao regulamento do CFP/GM; 
IV. pronta obediência às ordens legais; 
V. dedicação integral aos estudos; 
VI. colaboração espontânea para a eficiência do CFP/GM, inclusive com manifestações de coesão 
coletiva. 
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Art.42. A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos permanentemente, tanto no ambiente do 
CFP, como também no convívio social.  
 
Art.43. O respeito mútuo e a civilidade são indispensáveis à formação e ao convívio social sadio e 
harmonioso, devendo ser buscado por todos os segmentos envolvidos no processo de ensino-
aprendizagem.  

 
Art.44. A civilidade, como parte do processo de desenvolvimento do ser humano em geral, é de interesse 
vital para a disciplina consciente. Sendo assim, os candidatos deverão demonstrar o seu apreço não só 
aos seus companheiros, mas a todos os profissionais que diretamente e indiretamente são responsáveis 
pelo ensino e pela execução do CFP. 

 

Art.45. A continência deverá ser prestada aos coordenadores, professores/instrutores, segundo as 
orientações repassadas na disciplina de Ordem Unida. A continência será prestada ainda ao Prefeito 
Municipal, Secretário de Segurança Cidadã e Ordem Pública, Diretor Geral da Guarda Municipal de 
Aracati, Diretor Adjunto, Inspetores, Subinspetores e demais autoridades constituídas.  
 
Parágrafo único. A continência é uma das maneiras de manifestar respeito e apreço aos seus 

superiores, pares, subordinados e símbolos. 
 
Art.46. Os candidatos não poderão:  
a) fazer uso de telefone celular, rádio, gravador ou qualquer outro equipamento, durante as atividades 
didáticas;  
b) fazer uso de instrumentos e aparelhos que não tenham sido definidos pelo(a) professor(a)/instrutor(a) 
como integrantes do planejamento da aula, tais como tablet, notebook e similares, nas aulas práticas;  
c) ter atitudes, comportamentos e condutas incompatíveis com o ambiente de uma sala de aula ou 
assemelhado;  
d) utilizar qualquer adorno sobre o vestuário padrão do CFP;  
e) lanchar no horário de aula;  
f) sair no horário de aula para resolver problemas particulares;  
g) utilizar as dependências ou áreas de esporte sem autorização;  
h) dormir durante as aulas teóricas, práticas e palestras;  
i) fazer algazarra na sala de aula ou nas dependências do CFP, bem como em outros locais quando 
estiver vestindo o uniforme padronizado do curso;  
j) posicionar-se à porta do banheiro do sexo oposto, sob qualquer pretexto;  
k) adentrar aos setores administrativos ou qualquer outro espaço físico dos locais do CFP sem 
autorização;  
l) utilizar pulseiras, cordões, brincos, anéis, correntes, piercing, alargadores, extensores e outros 
adereços durante as atividades práticas;  
m) receber visitas em local e horário não apropriados;  
n) namorar nas dependências do CFP ou durante qualquer atividade curricular;  
o) fumar nos locais designados para as atividades educacionais; 
p) portar bebidas alcoólicas ou delas fazer uso em qualquer ocasião vinculada a atividade curricular;  
q) portar drogas ou delas fazer uso;  
r) ter em seu poder ou introduzir, no ambiente do CFP, qualquer arma de fogo, simulacro desta ou objeto 
suscetível de causar danos materiais ou de ofender a integridade física e/ou psicológica de qualquer 
pessoa;  
s) cometer qualquer ato delituoso dentro ou fora das dependências do CFP;  
t) retirar, subtrair, fazer desaparecer, desconsiderar ou inutilizar documentos e outros;  
u) praticar qualquer ato de violência contra professor(a), instrutor(a), coordenador(a) e superiores 
hierárquicos ou a qualquer pessoa, seja ele físico ou verbal, dentro ou fora das dependências do Curso 
de Formação Profissional.  
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DOS DEVERES 

 
Art.47. São deveres dos candidatos: 
a) apresentar-se para início do Curso de Formação Profissional (CFP), conforme Edital de Convocação; 
b) participar das aulas e demais atividades constantes da programação, na forma e no local determinados 
pela Coordenação do Curso de Formação Profissional; 
c) obedecer os preceitos deste regulamento, bem como as demais normas em vigor no âmbito deste 
Concurso Público; 
d) tratar com urbanidade os outros candidatos, bem como o corpo docente, técnico e administrativo; 
e) ser pontual e assiduo às aulas e às demais atividades determinadas pela Coordenação do Curso de 
Formação Profissional; 
f) manter comportamento, apresentação e postura compatíveis com as atividades programadas; 
g) apresentar-se às atividades com o uniforme impecável, adequado e completo, conforme orientações 
pré-estabelecidas;  
h) comunicar a(o) Coordenador(a) Pedagógico ou a Comissão Coordenadora do Concurso conduta 
individual e/ou coletiva em desfavor dos regramentos estabelecidos neste regulamento;  
i) utilizar devidamente o colete e o crachá fornecidos pela organizadora do concurso;  
j) cooperar para a boa conservação e limpeza dos locais de realização do CFP;  
k) zelar pelos bens patrimoniais dos locais disponibilizados para as aulas práticas do CFP, 
responsabilizando-se, inclusive, pela pronta reparação, sem prejuízo de medidas complementares, legais 
e(ou) regulamentares;  
l) manter atualizados seus dados pessoais, informando qualquer alteração;  
m) desenvolver um bom relacionamento interpessoal, necessário ao convívio cotidiano;  
n) cumprir o disciplinamento de estacionamento de veículos automotores e bicicletas  nos locais do CFP, 
quando for o caso;  
o) cumprir e fazer cumprir o presente regulamento.  

 
DOS DIREITOS 

 
Art.48. São direitos dos candidatos: 
a) receber ensino de qualidade, teórico e prático, em relação às disciplinas constantes da matriz 
curricular do Curso de Formação Profissional (CFP);  
b) recorrer à Comissão Coordenadora do Concurso do Instituto ACEP quando se julgar preterido ou 
prejudicado nos seus direitos; 
c) ser tratado com urbanidade e respeito pelos colegas, professores/instrutores, coordenadores e 
colaboradores diretos e indiretos do CFP;  
d) dirigir-se à Coordenação Geral do Curso, via Coordenador(a) Pedagógico(a)-Administrativo(a) ou 
Comissão Coordenadora do Concurso para obter informações complementares sobre o CFP e/ou tratar 
de assuntos regulamentares;  
e) ser cientificado de toda comunicação feita a seu respeito;  
f) requerer desistência do CFP. 
 

DO CHEFE DE TURMA 

 
Art.49. Considera-se Chefe de Turma o(a) candidato(a) escolhido(a), investido(a) na função de 
representante da turma, constituindo-se no elo entre o(a) instrutor(a) e a respectiva turma, na sala de aula 
ou qualquer ambiente em que se desenvolvam atividades curriculares presenciais.  
 
Parágrafo primeiro. O Chefe de Turma será designado a cada semana, de forma a oportunizar a um 

maior número possível de candidatos o exercício da respectiva atividade, obedecendo aos seguintes 
critérios de escolha:  
I. por voluntariado;  
II. pelo fato de o(a) candidato(a)-aluno(a) ter experiência em gestão de pessoas (coordenadores, 
supervisores, militares); 
III. por ordem de chamada. 
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Parágrafo segundo. Compete ao Chefe de Turma:  

I. manter a disciplina na sala de instrução ou em outro local onde esteja havendo aula, na ausência do(a) 
professor(a)/instrutor(a);  
II. verificar as faltas dos candidatos-alunos em qualquer atividade curricular, comunicando-as aos 
Professores/Instrutores, quando for o caso;  
III. comunicar aos instrutores qualquer ocorrência relativa à falta de candidatos-alunos, nas aulas 
presenciais;  
IV. estabelecer ligação entre os instrutores e sua turma;  
V. responsabilizar-se pela distribuição de notas de aula e outros materiais didáticos, no formato digital, 
entre os candidatos-alunos, quando for o caso, nas aulas presenciais;  
VI. primar pelo asseio, pela conservação do ambiente e do material designado para as instruções.  
 
Parágrafo terceiro. A apresentação da turma “em forma”, nas aulas presenciais, aos professores/ 

instrutores/coordenadores ou outros superiores hierárquicos nas atividades curriculares, pelo Chefe de 
Turma, obedecerá o seguinte procedimento:  
a) comandará “ATENÇÃO”, quando da chegada da autoridade, momento em que todos deverão ficar 

dispostos em pé e na posição de descansar;  
b) o(a) candidato(a), chefe de turma, determinará a posição de “SENTIDO” e se dirigirá a autoridade 

onde fará a citada apresentação;  
c) a apresentação será feita, com o(a) candidato(a) devidamente uniformizado(a), na posição de sentido, 
momento em que prestará a continência e pronunciará: “COM LICENÇA, SR.(A), ALUNO FULANO(A) 
DE TAL, CHEFE DE TURMA, APRESENTO A TURMA (designação, exemplo: G1, G2, G3...) COM OU 
SEM ALTERAÇÃO”;  
d) após apresentação o chefe de turma comandará o “DESCANSAR E A VONTADE”, se assim não o 
fizer a autoridade.  
 

DA VISTORIA DIÁRIA 

 
Art.50. Será realizada sob o gerenciamento do Chefe de turma, diariamente, e preferencialmente antes 
do início das atividades curriculares presenciais, no mínimo, uma vistoria visual que compreenderá a 
fiscalização dos tópicos pessoais atinentes aos candidatos, compreendendo vestuário e a obediência aos 
preceitos da apresentação pessoal. 
  
Parágrafo único. Na ocasião da revista de que trata o caput deste artigo, se for constatada alguma 

alteração em desfavor do(a) candidato(a), será advertido(a) verbalmente, e a situação será analisada, 
visando ao atendimento ou não das condições para a participação do(a) mesmo(a) junto à atividade 
curricular do tempo-aula seguinte. 
 
Art.51. São faltas disciplinares de caráter pedagógico todas as ações e/ou omissões contrárias à 
disciplina instituída e normatizada por este regulamento.  
 
Parágrafo único. Todas as ações ou omissões não especificadas neste regulamento nem qualificadas 

como crime pelas leis penais brasileiras, que afetem a honra pessoal, os preceitos de ética, o decoro 
social e outras prescrições estabelecidas ou que violem normas e ordens emanadas de autoridade 
competente, devem ser consideradas faltas disciplinares. 
 

DAS MEDIDAS DISCIPLINARES  

 
Art.52. A medida disciplinar visará à preservação da disciplina no Curso de Formação Profissional (CFP), 
elemento básico indispensável à formação integral dos candidatos. 
 
Art.53. Os candidatos estão sujeitos às seguintes medidas disciplinares: 
a) advertência verbal; 
b) advertência escrita; 
c) desligamento do Curso de Formação Profissional (CFP). 
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Art.54. A pena de advertência verbal será aplicada no caso de infração a deveres estabelecidos por este 
regulamento. 
 
Art.55. A pena de advertência escrita será aplicada no caso de infração já punida com infração verbal. 

 

Art.56. A pena de desligamento do Curso de Formação Profissional será aplicada nos seguintes casos: 
a) reincidência em infração punida com a pena de advertência escrita; 
b) ofensa física contra terceiros; 
c) reprovação por não-comparecimento à prova escrita final; 
d) reprovação por faltas; 
e) reprovação por não-obtenção do rendimento mínimo exigido, sem a correspondente apresentação de 
possíveis recursos; 
f) prática de quaisquer outros atos definidos como crime no Código Penal; 
g) falta que afete gravemente a honra, o pudor e o decoro social.  
 
Art.57. Serão igualmente desligados do Curso de Formação Profissional e considerados reprovados no 
concurso público, mediante investigação contínua da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã e Ordem 
Pública do Município de Aracati, os candidatos que se enquadrarem em uma das seguintes situações: 
a) tenham sido demitidos a bem do Serviço Público Federal, Estadual ou Municipal, em decorrência de 
inquérito administrativo por prática de ato ilícito; 
b) sejam reincidentes em condenações por crimes contra a pessoa ou contra o patrimônio público ou 
privado; 
c) tenham sido condenados por crime de contrabando ou descaminho ou de enriquecimento ilícito; 
d) tenham praticado quaisquer atos definidos como crime ou que afetem gravemente a honra, o pudor e o 
decoro social.   
 
Art.58. As penas previstas neste regulamento serão aplicadas pela Comissão Coordenadora do Concurso 
do Instituto ACEP. 
 
Art.59. Estão sujeitos a este regulamento todos os candidatos matriculados no Curso de Formação 
Profissional (CFP).  

 

Art.60. Todo aquele que presenciar ou tiver conhecimento de fato atentatório às normatizações 
estabelecidas neste regulamento, com evidências, mesmo que indiciárias, deverá formalizar 
comunicação, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contado da constatação ou conhecimento do 
fato, à Comissão Coordenadora do Concurso do Instituto ACEP. 
 

DO ELOGIO 

 
Art.61. O elogio tem por objeto valorizar e enaltecer alguma conduta dos candidatos no Curso de 
Formação Profissional (CFP), que durante as atividades venham a praticar algum ato digno de registro, 
por mérito disciplinar, intelectual, físico e/ou comportamento social. A referida recompensa poderá ser 
individual e/ou coletiva.  
 
Parágrafo único. O ato tratado no caput deste artigo será registrado nos assentamentos do(s) aluno(s) e 

será mencionado na formatura diária, nas aulas presenciais. 
 

DO UNIFORME 

 
Art.62. Os uniformes dos candidatos serão os seguintes:  
a) Para as atividades presenciais de caráter teórico e Ciclo de Palestras (ambos os sexos): 

camiseta preta, crachá de identificação e colete (fornecidos pelo Instituto ACEP), calça jeans azul ou 
preta e tênis (preto, branco ou cinza) sem detalhes, não sendo permitido outro tipo de vestuário e/ou 
calçado.  
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b) Para as atividades de caráter prático:  
I. participantes do Sexo Masculino: camiseta regata branca, short azul marinho, meia tipo soquete 
branca e tênis (preto, branco ou cinza) sem detalhes, apropriado para a prática de atividades físicas, não 
sendo permitido outro tipo de vestuário e/ou calçado;  
II. participantes do Sexo Feminino: camiseta branca de manga curta, com top azul marinho, bermuda 

tipo ciclista azul marinho, meia tipo soquete branca e tênis (preto, branco ou cinza) sem detalhes, 
apropriado para a prática de atividades físicas, não sendo permitido outro tipo de vestuário e/ou calçado.  
 
Parágrafo único Na ocorrência de qualquer motivação momentânea que conduza para a impossibilidade 
da utilização do uniforme, o(a) candidato(a) deverá informar para a Comissão Coordenadora do Concurso 
do Instituto ACEP. Uma vez deferida, a dispensa deverá ser formalizada em expediente específico e 
consignado o respectivo período aprazado.  
 
Art.63. Em todas as atividades do Curso de Formação Profissional os candidatos deverão ter a 
apresentação individual a seguir indicada:  
I. Homem: cabelo curto com contornos definidos e bigode aparado, caso possua, sendo proibido em sala 

de aula o uso de: penteados extravagantes (exemplo: moicano); barba, cavanhaque ou costeletas; 
brincos; piercings; pulseiras; anéis, com exceção de alianças de casamento; colares e óculos escuros, 
salvo sob recomendação médica.  
II. Mulher: cabelos penteados para trás, presos em modelo “coque” ou modelo “rabo de cavalo”, vetado o 

uso de: tintura extravagante no cabelo; brincos de argola; piercings; pulseiras; anéis, com exceção de 
alianças de casamento; colares e óculos escuros em sala de aula, salvo sob recomendação médica. 
Permitido o uso de brincos discretos e maquiagem leve e discreta.  
III. Ambos os sexos: as unhas devem estar aparadas, sendo permitido às mulheres o uso de esmaltes 
em cor única e discreta.  
 

DAS NORMAS SANITÁRIAS DE PREVENÇÃO CONTRA O NOVO CORONAVÍRUS 
 

Art.64. Todos os participantes do Curso de Formação Profissional (CFP) ficam obrigados a observar e 
respeitar todos os protocolos indicados pela banca organizadora nos locais de presença física. 
 
Art.65. O ingresso aos locais de presença física só será permitido, obrigatoriamente, mediante o uso de 
máscaras de proteção individual. 

 
Art.66. Em cada entrada nos locais de presença física haverá um fiscal ou mais para garantir a orientação 
acerca do distanciamento correto entre os participantes do concurso, evitando aglomerações. 

 
Art.67. Em cada entrada nos locais de presença física, com o objetivo de garantir a aferição de 
temperatura de todos os participantes, será utilizado termômetro infravermelho. Em caso de aferição de 
temperatura igual ou superior a 37,5 º C e havendo essa confirmação de febre, a pessoa não poderá 
permanecer no recinto. 

 
Art.68. Em caso de constatação de sintomas gripais, o(a) candidato(a) não poderá permanecer no 
recinto.  

 
Art.69. Todos os participantes do Curso de Formação Profissional (CFP) devem ser orientados no sentido 
de que, em caso de tosse ou espirro, deverão os mesmos usar a “etiqueta respiratória”, que compreende 
a utilização do antebraço para proteção das vias respiratórias nos momentos de espirro ou tosse, 
evitando fazê-los com a utilização das mãos. No presente caso, os participantes não deverão retirar a 
máscara em hipótese alguma, podendo realizar a sua substituição uma vez cessada(o) a tosse ou o 
espirro. 

 
Art.70. Os participantes deverão, obrigatoriamente, permanecer de máscara facial durante todo o período 
do curso e atividades nos locais de presença física, retirando-a apenas para ingestão de água, se for o 
caso. 
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Art.71. Os participantes poderão entrar nos locais de presença física portando seus próprios frascos de 
álcool em gel ou outros antissépticos para as mãos. 

 
Art.72. Será vedado o compartilhamento de equipamentos de proteção individual e de objetos de uso 
pessoal. 

 
Art.73. Os instrutores e demais colaboradores receberão capacitação sobre medidas de prevenção e 
controle da Covid-19. 

 
Art.74. Ambientes e superfícies em geral existentes nos locais de presença física deverão ser 
higienizados antes da entrada dos participantes, como também ao término da realização das  atividades. 

 
Art.75. Os bebedouros com sistema de torneiras com jato de água serão lacrados ou removidos. 
Portanto, para ingerir água nos locais de presença física, os participantes do CFP deverão portar garrafas 
ou recipientes próprios. 

 
Art.76. Nos banheiros devem ser disponibilizados água, sabão líquido e papel toalha para a devida 
higienização das mãos dos participantes durante todo o certame. 

 
Art.77. Somente poderá adentrar nos locais de presença física, os participantes convocados, conforme o 
horário individual designado pela banca organizadora. Após a realização do CFP não será permitida a 
permanência no recinto. É terminantemente proibida a entrada de terceiros, que não estejam entre os 
candidatos e a equipe de coordenação. 

 
Art.78. Este protocolo poderá sofrer modificações de modo a atender as eventuais alterações das 
medidas regulatórias estabelecidas pelas autoridades sanitárias federal, estadual e municipal. 
 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art.79. Comunicados, avisos e outras informações do Curso de Formação Profissional (CFP) serão 
divulgados no endereço eletrônico do concurso (http://concursos.acep.org.br/Aracati2018) e/ou por 
outros meios de divulgação, quando for o caso.  
 
Art.80. Os documentos relativos ao Curso de Formação Profissional são de uso exclusivo da 
Organizadora do Concurso e das autoridades competentes, sendo vedado seu manuseio por pessoas 
estranhas, assim como a cessão de cópias a terceiros.  

 
Art.81. Os direitos e deveres dos candidatos são os constantes neste regulamento.  

 
Art.82. Concluídas as atividades do Curso de Formação Profissional, o Instituto ACEP divulgará o 
resultado obtido pelos candidatos no site http://concursos.acep.org.br/Aracati2018 

 
Art.83. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Coordenadora do Concurso do Instituto ACEP. 

 
Art.84. Este regulamento foi aprovado pela Secretaria Municipal de Segurança Cidadã e Ordem Pública 
da Prefeitura Municipal de Aracati. 
 
Parágrafo único É expressamente proibido a reprodução de conteúdos, fotos, vídeos e outros referentes 

a qualquer disciplina ou atividade do Curso de Formação Profissional, por qualquer meio, em respeito ao 
direito autoral de imagem e voz.  
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