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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 11.01/2021, DE 16 DE NOVEMBRO 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 09.04/2021, de 24 de setembro de 
2021, que também regulamenta o Curso de Formação Profissional do concurso público para os 
candidatos ao cargo de Técnico em Fiscalização de Trânsito e Segurança  Patrimonial  (Guarda  
Municipal), de acordo com o Edital nº 06.01/2021, de 15 de junho de 2021, e alterações 
posteriores.  

1.1. O subitem 1.5. que alterou o subitem 5.2. do Edital nº 06.01/2021, de 15 de junho de 2021,  
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 04 de dezembro de 
2021, para os candidatos, devidamente matriculados, conforme Edital nº 
06.02/2021, de 30 de junho de 2021, e, também, para os candidatos, 
devidamente matriculados sub judice, conforme Edital nº 10.01/2021, de 04 
de outubro de 2021. 

1.2. O subitem 1.6. que alterou o subitem 5.6. do Edital nº 06.01/2021, de 15 de junho de 2021,  
passa a vigorar com a seguinte redação: 

5.6. A data estabelecida para a publicação do resultado preliminar do Curso de 
Formação Profissional será divulgada, no site do concurso 
http://concursos.acep.org.br/Aracati2018,  no dia 14 de dezembro de 
2021. 

1.3. O subitem 1.7. que alterou o subitem 6.8. do Edital nº 06.01/2021, de 15 de junho de 2021,  
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 20 de dezembro de 2021. 

1.4. O subitem 1.8. que alterou o Art. 35 do Anexo III do Edital nº 06.01/2021, de 15 de junho de 
2021, 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 04 de dezembro 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: 

1.5. O subitem 1.9. que alterou o alinea “b” do Art. 35 do Anexo III do Edital nº 06.01/2021, de 15 
de junho de 2021, 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 01 de 
dezembro de 2021; 

http://concursos.acep.org.br/Aracati2018
http://concursos.acep.org.br/Aracati2018
http://concursos.acep.org.br/Aracati2018
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1.6. O subitem 1.10. passa a vigorar com a seguinte redação: 

1.10. No Anexo I deste Edital de alteração (Edital nº 11.01/2021, de 16 de 
novembro de 2021) consta o cronograma atualizado. 

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

 

Aracati-CE, 16 de novembro 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 
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ANEXO I AO EDITAL Nº 11.01/2021, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021 

 

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

 

CRONOGRAMA ATUALIZADO 

 

ATIVIDADES DATA(S) 

Confirmação da data, horário e local de aplicação da prova escrita, por 
meio de consulta individual, para os candidatos, devidamente 
matriculados, conforme Edital nº 06.02/2021, de 30 de junho de 2021, e, 
também, para os candidatos, devidamente matriculados sub judice, 
conforme Edital nº 10.01/2021, de 04 de outubro de 2021. 

01/12/2021 

Prova escrita final para os candidatos, devidamente matriculados, conforme 
Edital nº 06.02/2021, de 30 de junho de 2021, e, também, para os 
candidatos, devidamente matriculados sub judice, conforme Edital nº 
10.01/2021, de 04 de outubro de 2021. 

04/12/2021 

Divulgação do caderno e gabarito da prova escrita final. 06/12/2021 

Recursos contra o gabarito da prova escrita final. 07 e 08/12/2021 

Data estabelecida para a publicação do resultado preliminar do curso de 
formação profissional por consulta individual (frequências e prova escrita 
final). 

14/12/2021 

Recursos contra resultado preliminar do curso de formação profissional. 15 e 16/12/2021 

A data estabelecida para a publicação do resultado dos recursos. 20/12/2021 

 
 


