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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 09.04/2021, DE 24 DE SETEMBRO 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 alteração do Edital nº 06.01/2021, de 15 de junho de 2021, que 
também regulamenta a realização da etapa teórica do Curso de Formação Profissional do concurso 
público para os candidatos ao cargo de Técnico em Fiscalização de Trânsito e Segurança  
Patrimonial  (Guarda  Municipal).  

1. DAS ALTERAÇÕES 

1.1. O item 1 (DA CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS) e seus subitens passam a vigorar com a 
seguinte redação: 

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, e no Edital nº 06.01/2021, de 15 de junho 
de 2021. 

1.2. Em cumprimento da decisão liminar exarada pela Exma. Sra. Juíza DANÚBIA 
LOSS NICOLÁO, da 1ª Vara Civil da Comarca de Aracati, fica convocado para a 
matrícula, na etapa teórica do Curso de Formação Profissional, o candidato (sub 
judice) aprovado e classificado na prova escrita e declarado APTO na Avaliação 
de Saúde, na Avaliação de Capacidade Física e na Avaliação Psicológica, 
conforme estabelecido no Processo nº 0050963-30.2021.8.06.0035. 

1.3. Em cumprimento da decisão de concessão de tutela provisória de urgência, 
exarada pelo Exmo. Sr. Juiz FÁBIO RODRIGUES SOUSA, da 2ª Vara Civil da 
Comarca de Aracati, fica convocado para a matrícula, na etapa teórica do Curso 
de Formação Profissional, o candidato (sub judice) aprovado e classificado na 
prova escrita e declarado APTO na Avaliação de Saúde, na Avaliação de 
Capacidade Física e na Avaliação Psicológica, conforme estabelecido no 
Processo nº 0050894-95.2021.8.06.0035. 

1.4. Em cumprimento da decisão de concessão de tutela provisória de urgência, 
exarada pelo Exmo. Sr. Juiz FÁBIO RODRIGUES SOUSA, da 2ª Vara Civil da 
Comarca de Aracati, fica convocada para a matrícula, na etapa teórica do Curso 
de Formação Profissional, a candidata (sub judice) aprovada e classificada na 
prova escrita e declarada APTA na Avaliação de Saúde, na Avaliação de 
Capacidade Física, na Avaliação Psicológica e na Investigação Social, conforme 
estabelecido no Processo nº 0051081-06.2021.8.06.0035. 

1.5. Em cumprimento da decisão interlocutória exarada pelo Exmo. Sr. Desembargador 
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WASHINGTON LUÍS BEZERRA DE ARAÚJO, do Tribunal de Justiça do Estado 
do Ceará, ficam convocados para a matrícula, na etapa teórica do Curso de 
Formação Profissional, os candidatos (sub judice) aprovados e classificados na 
prova escrita e declarados APTOS na Avaliação de Saúde, na Avaliação de 
Capacidade Física e na Investigação Social, conforme estabelecido no Processo 
nº 0631015-61.2021.8.06.0000. 

1.6. Em cumprimento da decisão interlocutória exarada pelo Exmo. Sr. Desembargador 
WASHINGTON LUÍS BEZERRA DE ARAÚJO, do Tribunal de Justiça do Estado 
do Ceará, fica convocado para a matrícula, na etapa teórica do Curso de 
Formação Profissional, o candidato (sub judice) aprovado e classificado na prova 
escrita e declarado APTO na Avaliação de Saúde, na Avaliação de Capacidade 
Física e na Investigação Social, conforme estabelecido no Processo nº 0631155-
95.2021.8.06.0000. 

1.7. Em cumprimento da decisão de concessão de tutela provisória de urgência, 
exarada pela Exma. Sra. Juíza KATHLEEN NICOLA KILIAN, da 1ª Vara Civil da 
Comarca de Aracati, fica convocada para a matrícula, na etapa teórica do Curso 
de Formação Profissional, a candidata (sub judice) aprovada e classificada na 
prova escrita e declarada APTA na Avaliação de Saúde, na Avaliação de 
Capacidade Física, na Avaliação Psicológica e na Investigação Social, conforme 
estabelecido no Processo nº 0051236-09.2021.8.06.0035. 

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

1.9. A relação dos candidatos convocados para a matrícula, na etapa do Curso de 
Formação Profissional, consta no Anexo I do Edital nº 06.01/2021, de 15 de 
junho de 2021. 

1.10. A relação dos candidatos sub judice convocados para a matrícula, na etapa teórica 
do Curso de Formação Profissional, consta no Anexo I deste Edital de alteração 
(Edital nº 09.04/2021, de 24 de setembro de 2021). 

1.2. O subitem 3.1. passa a vigorar com a seguinte redação: 

3.1. Os candidatos convocados para a etapa do Curso de Formação Profissional, 
conforme Anexo I do Edital nº 06.01/2021, de 15 de junho de 2021, 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.  

a) Os candidatos sub judice convocados para a etapa teórica do Curso de 
Formação Profissional, conforme Anexo I do Edital nº 09.04/2021, de 24 de 
setembro de 2021, 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 27 de 
setembro de 2021 e 23h59min do dia 29 de setembro de 2021, observado o 
horário local. 

I. Ao realizar a matrícula, os candidatos sub judice estarão em concordância 
expressa na aceitação de aproveitamento das atividades teóricas e/ou 

http://concursos.acep.org.br/Aracati2018
http://concursos.acep.org.br/Aracati2018
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práticas que foram registradas em seus nomes e que já tenham sido 
realizadas, não podendo repetí-las em hipótese alguma, em igualdade de 
condições com os demais candidatos devidamente matriculados, segundo 
subitem 5.5. e demais normas e condições estabelecidas no Edital nº 
06.01/2021, de 15 de junho de 2021, e suas alterações posteriores, em 
relação às quais não poderão alegar desconhecimento ou inconformação.   

II. A matrícula dos candidatos sub judice na etapa teórica do Curso de 
Formação Profissional, inclui aceitação expressa para realizar a prova 
escrita final, conforme subitem 1.5. do Edital nº 09.04/2021, de 24 de 
setembro de 2021, em igualdade de condições com os demais candidatos 
devidamente matriculados, não podendo repetí-la em hipótese alguma.  

III. Os candidatos sub judice matriculados na etapa teórica do Curso de 
Formação Profissional, que ainda não realizaram a etapa prática, não 
poderão realizar a prova escrita final, determinada no subitem 1.5 do Edital 
nº 09.04/2021, de 24 de setembro de 2021.  

1.3. O subitem 3.7. passa a vigorar com a seguinte redação: 

3.7. Os candidatos convocados pelo Edital nº 06.01/2021, de 15 de junho de 2021, 
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.  

a) Os candidatos sub judice convocados pelo Edital nº 09.04/2021, de 24 de 
setembro de 2021, poderão consultar a publicação do resultado da efetivação 
da matrícula na etapa teórica do Curso de Formação Profissional, no endereço 
eletrônico http://concursos.acep.org.br/Aracati2018, disponível para 
consulta individual, no dia 01 de outubro de 2021. 

1.4. O subitem 4.7. passa a vigorar com a seguinte redação: 

4.7. A decisão sobre os recursos contra a validação da matrícula dos candidatos 
convocados pelo Edital nº 06.01/2021, de 15 de junho de 2021, será divulgada 
no endereço eletrônico http://concursos.acep.org.br/Aracati2018 no dia 30 de 
junho de 2021.  

a) A decisão sobre os recursos contra a validação da matrícula dos candidatos 
sub judice convocados pelo Edital nº 09.04/2021, de 24 de setembro de 
2021, será divulgada, no endereço eletrônico 
http://concursos.acep.org.br/Aracati2018, no dia 04 de outubro de 2021. 

1.5. O subitem 5.2. passa a vigorar com a seguinte redação: 

5.2. A prova escrita final de Avaliação do Curso de Formação Profissional será 
realizada na cidade de Aracati, Estado do Ceará, no dia 28 de novembro de 2021 
para os candidatos devidamente matriculados, conforme Edital nº 06.02/2021, de 
30 de junho de 2021, e, também, para os candidatos sub judice devidamente 
matriculados, conforme subitem 1.4. deste Edital de alteração. 

1.6. O subitem 5.6. passa a vigorar com a seguinte redação: 

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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5.6. O resultado preliminar do Curso de Formação Profissional será publicado, no site 
do concurso http://concursos.acep.org.br/Aracati2018,  no dia 07 de dezembro 
de 2021. 

1.7. O subitem 6.8. passa a vigorar com a seguinte redação: 

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 14 de 
dezembro de 2021. 

1.8. O Art. 35 do Anexo III passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 35. A aferição do desempenho didático será realizada por meio de uma única prova 
escrita final, aplicada no dia 28 de novembro 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: 

1.9. A alinea “b” do Art. 35 do Anexo III passa a vigorar com a seguinte redação: 

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 24 de novembro 
de 2021; 

1.10. No Anexo II deste Edital de alteração (Edital nº 09.04/2021, de 24 de setembro de 2021) consta 
o cronograma atualizado da etapa do Curso de Formação Profissional. 

 
1.11. Os demais itens, subitens e anexos permanecem sem alterações. 

 
 

Aracati-CE, 24 de setembro 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 Cdadã e Ordem Pública 

 

 

 

 

 

http://concursos.acep.org.br/Aracati2018
http://concursos.acep.org.br/Aracati2018
http://concursos.acep.org.br/Aracati2018
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ANEXO I AO EDITAL Nº 09.04/2021, DE 24 DE SETEMBRO DE 2021 

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

SEGURANÇA PATRIMONIAL (GUARDA MUNICIPAL) 

 
RELAÇÃO GERAL DOS CANDIDATOS (SUB JUDICE) CONVOCADOS PARA A MATRÍCULA 

NA ETAPA TEÓRICA DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, INCLUINDO 
COLOCAÇÃO E EGP 

 

RELAÇÃO DOS CANDIDATOS (SUB JUDICE) 

Inscrição Nome Colocação EGP 

17954  ANDRE MOREIRA DIAS 0114 106,30360217 

19176  ANDREA PAULA FONTES 0073 107,86934269 

17456  ANTONIO CLECIANO DE OLIVEIRA ALENCAR 0066 112,62993125 

19314  ANTONIO GUILHERME FERREIRA PAIVA MAGALHAES 0051 114,72248921 

14537  EMERSON MOISES DE LIMA 0070 111,95344609 

15924  JEREMIAS RODRIGUES DOS SANTOS MORAIS 0054 114,51459193 

17253  JESSE NUNES DA SILVA 0068 108,42818833 

13911  KARLA ZAMERY CAVALCANTE DE SOUSA 0072 107,94629465 

18082  LAETE MAXUELL OLIVEIRA DE SOUZA 0072 111,18404085 

15737  LEANDRO FELIX DA SILVA DOS SANTOS 0088 108,51493740 

15878  LUCAS THALLES DE MEDEIROS 0019 119,03497336 

13782  MARCIONISIO DUARTE DE MORAIS 0006 124,12834869 

11050  NELIO BRIGIDO CAMPOS COELHO 0036 117,15744746 

17943  PAULO SERGIO GARCIA QUIRINO 0003 129,03560832 

14676  RICELIO FONTES DA SILVA 0023 118,72426693 

13825  RODOLFO PEREIRA OLEGARIO DA SILVA 0091 108,38596618 

 

 
RELAÇÃO DOS CANDIDATOS (SUB JUDICE) CONVOCADOS PARA A MATRÍCULA NA 

ETAPA TEÓRICA DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL QUE CONCORRERAM ÀS 
VAGAS RESERVADAS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, INCLUINDO COLOCAÇÃO E EGP 

 

RELAÇÃO DOS CANDIDATOS (SUB JUDICE) 
que concorreram a vagas para portadores de deficiência 

Inscrição Nome Colocação EGP 

15924  JEREMIAS RODRIGUES DOS SANTOS MORAIS 0002 114,51459193 

11050  NELIO BRIGIDO CAMPOS COELHO 0001 117,15744746 
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ANEXO II AO EDITAL Nº 09.04/2021, DE 24 DE SETEMBRO DE 2021 

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

SEGURANÇA PATRIMONIAL (GUARDA MUNICIPAL) 
 

CRONOGRAMA 

 

ATIVIDADES DATA OU PERÍODO 

Matrículas dos candidatos sub judice para as aulas 
teóricas. 

10h00min do dia 27 de setembro de 2021 e 
23h59min do dia 29 de setembro de 2021 

Consulta individual ao deferimento ou indeferimento de 
matrícula dos candidatos sub judice. 

01/10/2021 

Recursos contra indeferimento de matrícula dos 
candidatos sub judice. 

02 e 03/10/2021 

Resultado dos recursos e confirmações de matrícula dos 
candidatos sub judice. 

04/10/2021 

Confirmação da data, horário e local de aplicação da 
prova escrita, por meio de consulta individual, para 
candidatos matriculados, conforme Edital nº 06.02/2021, 
de 30 de junho de 2021, e, também, para candidatos sub 
judice devidamente matriculados. 

24/11/2021 

Prova escrita final para os candidatos matriculados, 
conforme Edital nº 06.02/2021, de 30 de junho de 2021, e 
para os candidatos sub judice devidamente matriculados. 

28/11/2021 

Divulgação do caderno de prova e gabarito da prova 
escrita final. 

30/11/2021 

Consulta individual ao resultado preliminar do curso de 
formação profissional (frequências e prova escrita final). 

07/12/2021 

Recursos contra resultado preliminar do curso de 
formação profissional. 

08 e 09/12/2021 

Resultado final dos recursos e do curso de formação 
profissional. 

14/12/2021 

 


