
ESTADO DO CEARÁ 

Prefeitura Municipal de Tianguá Fundação Universidade Estadual do Ceará - FUNECE 

Secretaria de Administração Comissão Executiva do Vestibular – CEV/UECE 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 
(Edital Nº 01/2015-PMT/Tianguá, de 13/07/2016) 

NOVO CRONOGRAMA DO CONCURSO 
 

 As datas deste Novo Cronograma poderão sofrer alterações em virtude fatos supervenientes, casos fortuitos ou de força maior ou por conveniência da Administração. 

 O Novo Cronograma do Concurso Público de Tianguá/2016, divulgado no site do Concurso no dia 19 de agosto de 2016, às 18 horas. 

 A prorrogação das inscrições não acarretará nenhuma alteração nas datas do Concurso a partir do item 15 do Cronograma, ou seja, as datas das provas e de todos os eventos do Concurso 
após as provas ficam sem nenhuma alteração. 

Página 1 de 2 

ITEM DESCRIÇÃO DO EVENTO DIA DATA/PERÍODO 

1 

Publicação, no site do Concurso (www.uece.br/cev) da versão original do Edital 
Nº 01/2016-PMT/Tianguá, de abertura do Concurso Público de Provas e Títulos 
e de Provas para provimento de cargos efetivos integrantes do Quadro de 
Pessoal do Poder Executivo do Município e formação de Cadastro de Reserva. 

4ª 13/07/2016 

2 
Publicação do Extrato do Edital Nº 01/2016-PMT/Tianguá, de abertura do 
Concurso, no Diário Oficial do Estado do Ceará de 15/07/2016, página 163. 

6ª 15/07/2016 

3 
Republicação do Edital Nº 01/2016-PMT/Tianguá, de abertura do Concurso, no 
site do Concurso, com retificações e alterações, na versão original do Edital, 
explicitados no Comunicado Nº 74/2016-CEV/UECE, de 20/07/2016. 

4ª 20/07/2016 

4 
Inscrição  
30 dias corridos sem interrupção, somente pela internet, 
no site do Concurso. 

Início (8h) 6ª 22/07/2016 

Término (23h59) Sáb 20/08/2016 

4-A 
Inscrição  
10 dias corridos sem interrupção de prorrogação das 
inscrições, somente pela internet, no site do Concurso. 

Início (0h) Dom 21/08/2016 

Término (23h59) 3ª 30/08/2016 

5 

Isenção 
a) Os pedidos deverão ser feitos de acordo com as 

disposições contidas nos subitens 3.4.1; 3.4.2; 3.4.2.1 a 
3.4.2.8 do Edital do Concurso.  

b) Não será disponibilizado formulário padronizado 

Início (8h) 6ª 22/07/2016 

Término (17h) 3ª 26/07/2016 

6 
Divulgação, no site do Concurso, do resultado preliminar dos pedidos de 
isenção do pagamento da taxa de inscrição. 

4ª 10/08/2016 

7 
Recurso, somente online, no site do Concurso, 
questionando o resultado preliminar dos pedidos de 
isenção. 

Início (8 h) 5ª 11/08/2016 

Término (17h) 6ª 12/08/2016 

8 
Divulgação, no site do Concurso, do resultado definitivo (após recursos) dos 
pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição 

4ª 17/08/2016 

9-A Último dia de pagamento do boleto bancário 4ª 31/08/2016 

10-A 

Último dia para o candidato que concorre à vaga reservada para pessoa com 
deficiência providenciar o envio (SEDEX ou e-mail) dos documentos listados nas 
alíneas ‘a’, ‘b’, ‘c’ e ‘d’ do subitem 4.9 do Edital 

4ª 31/08/2016 

11-A 

Último dia para o candidato que necessita de condições especiais (deficiente ou 
não) para a realização das Provas providenciar a entrega (Protocolo Geral da 
FUNECE em Fortaleza) ou o envio (SEDEX ou e-mail) dos documentos, todos de 
conformidade com as disposições do subitem 5.1 do Edital 

4ª 31/08/2016 

12-A 
Divulgação, no site do Concurso, do resultado preliminar dos pedidos de 
inscrição. 

5ª 08/09/2016 

13-A 

Recurso, somente online, no site do Concurso, 
questionando o resultado preliminar dos pedidos de 
inscrição. 

Início (8 h) 6ª 09/09/2016 

Término (17h) 2ª 12/09/2016 

14-A 

Divulgação no site do Concurso, após as 17 horas, do que segue: 
a) Resultado definitivo dos pedidos de inscrição; 
b) Convocação para as Provas Objetivas e Discursiva/Dissertativa. 

5ª 15/09/2016 

15 
Divulgação dos locais de prova, no site do Concurso, por meio do Cartão de 

Informação do Candidato 
5ª 22/09/2016 

16 

Aplicação das Provas Objetivas e Discursiva/Dissertativa 
Preferencialmente no domingo (manhã e/ou tarde), mas, dependendo do 
número de candidatos inscritos, poderá haver necessidade de ser utilizado o 
sábado. 

Sáb/Dom 24 e 25/09/2016 

17 
Divulgação no site do Concurso, após as 17 horas, do que segue: 

a) Enunciados das questões dos cadernos de provas objetivas;  
b) Gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas.  

2ª 26/09/2016 
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ITEM DESCRIÇÃO DO EVENTO DIA DATA/PERÍODO 

18 
Divulgação no site do Concurso, após as 17 horas, do que segue: 

a) Grade Preliminar de Respostas das Provas Objetivas; 
b) Espelho da Folha de Respostas das Provas Objetivas. 

4ª 28/092016 

19 
Recurso, somente online, no site do Concurso, 
questionando a formulação de questão das provas 
objetivas ou respostas dos gabaritos oficiais preliminares 

Início (8 h) 5ª 29/09/2016 

Término (17h) 6ª 30/09/2016 

20 

Divulgação no site do Concurso, após as 17 horas, do que segue: 
a) Resultado da análise dos recursos; 
b) Gabaritos Oficiais Definitivos (após recursos); 
c) Resultado da Fase Única e da 1ª Fase do Concurso, excetuando-se o resultado 

da Prova Discursiva/Dissertativa referente ao cargo de Procurador Municipal; 
d) Relações dos nomes dos candidatos optantes pelo cargo de Procurador 

Municipal cujas Provas Discursiva/Dissertativa serão corrigidas; 
e) Convocação dos candidatos de cargos de Nível Superior e de Magistério 

habilitados para a Avaliação de Títulos, incluindo o cargo de Procurador 
Municipal. 

4ª 19/10/2016 

21 

Entrega dos Títulos: O currículo padronizado e os títulos, em envelope lacrado 
e identificado com rótulo (colado) deverão ser: 

a) Entregues na Comissão Coordenadora do Concurso em Tianguá; ou 
b) Entregues na Sede da CEV/UECE, em Fortaleza; ou 
c) Enviados por SEDEX para a Comissão Executiva do Vestibular da UECE 

(CEV/UECE) no endereço que constará do Comunicado de convocação para 
esta etapa do Certame, devendo o carimbo de postagem ter data coincidente 
com um dos dias do período de entrega dos títulos. 

2ª 24/10/2016 

4ª 26/10/16 

22 

Divulgação no site do Concurso, após as 17 horas, do que segue: 
a) Enunciado das questões da Prova Discursiva/Dissertativa para o cargo de 

Procurador Municipal; 
b) Resultado preliminar da Prova Discursiva/Dissertativa (boletim de 

desempenho do candidato); 
c) Espelho padrão preliminar das respostas esperadas das questões da Prova 

Discursiva/Dissertativa. 

3ª 08/11/2016 

23 
Divulgação no site do Concurso, após as 17 horas, do Resultado Preliminar da 
Avaliação de Títulos 

3ª 08/11/2016 

24 

Recurso, somente online, no site do Concurso 
questionando: 

a) o resultado preliminar da Prova Discursiva/Dissertativa 
para o Cargo de Procurador Municipal; 

b) o resultado preliminar da Avaliação de Títulos. 

Início (8h) 4ª 09/11/2016 

Término (17h) 5ª 10/11/2016 

25 

Divulgação no site do Concurso, após as 17 horas, do que segue: 
a) Resultado Definitivo da Prova Discursiva/Dissertativa; 
b) Resultado Definitivo da Avaliação de Títulos; 
c) Resultado Final Preliminar do Concurso, consistindo das listagens de 

classificação por cargo. 

3ª 22/11/2016 

26 
Recurso, somente online, no site do Concurso, 
questionando o Resultado Final Preliminar do Concurso. 

Início (8 h) 4ª 23/11/2016 

Término (17h) 5ª 24/11/2016 

27 
Divulgação no site do Concurso, após as 17 horas, do Resultado Final Definitivo 
do Concurso. 

4ª 30/11/2016 
 


