
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ 
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DO CEARÁ 

CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA 
PARA O CARGO DE PROCURADOR DO ESTADO – CLASSE “D” 

EDITAL Nº 2 – PGE/CE, DE 11 DE OUTUBRO DE 2021 
 
O Procurador-Geral do Estado do Ceará torna pública a retificação de datas constantes no Anexo I 

do Edital nº 1 – PGE/CE, de 5 de outubro de 2021, conforme a seguir especificado, permanecendo 
inalterados os demais itens e subitens do referido edital. 
[...] 

ANEXO I 
CRONOGRAMA PREVISTO 

Atividade Datas previstas 

[...] [...] 

Consulta à situação provisória da solicitação de 
isenção de taxa de inscrição  

10/11/2021 

Prazo para a interposição de recursos contra o 
indeferimento da solicitação de isenção de taxa de 
inscrição 

11 e 12/11/2021 
Das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último 

dia (horário oficial de Brasília/DF) 

Consulta à situação final da solicitação de isenção de 
taxa de inscrição 

18/11/2021 

Data final para o pagamento da taxa de inscrição  22/11/2021 

Divulgação da relação provisória dos candidatos 
com a inscrição deferida para concorrer na condição 
de pessoa com deficiência e consulta à situação 
provisória da solicitação de atendimento especial 

26/11/2021 

Prazo para a interposição de recursos contra o 
indeferimento da inscrição para concorrer como 
pessoa com deficiência e contra o indeferimento da 
solicitação de atendimento especial 

29 e 30/11/2021 
Das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último 

dia (horário oficial de Brasília/DF) 

Divulgação da relação final dos candidatos com 
inscrição deferida para concorrer na condição de 
pessoa com deficiência e consulta à situação final da 
solicitação de atendimento especial 

6/12/2021 

Divulgação do edital que informará a 
disponibilização da consulta aos locais da prova 
objetiva 

7/12/2021 

Aplicação da prova objetiva 12/12/2021 

Divulgação dos gabaritos preliminares da prova 
objetiva 

14/12/2021 

Prazo para a interposição de recursos contra e a 
favor das questões formuladas e(ou) quanto aos 
gabaritos oficiais preliminares divulgados 

15 e 16/12/2021 
Das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último 

dia (horário oficial de Brasília/DF) 

Divulgação dos gabaritos oficiais definitivos e do 
edital de resultado final na prova objetiva e de 
convocação para as provas discursivas 

5/1/2022 

[...] [...] 

[...] 
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