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(07 de julho de 2016)
Dispõe sobre o Informe Publicitário
referente
ao
Concurso Público
da
Prefeitura Municipal de Tianguá.

O Presidente da Comissão Executiva do Vestibular da Universidade Estadual do
Ceará, no uso de suas atribuições, torna público o Informe Publicitário a seguir que trata
de informações relacionadas com o Concurso da Prefeitura Municipal de Tianguá:
INFORME PUBLICITÁRIO
A Prefeitura Municipal de Tianguá, no Estado do Ceará, realizará Concurso Público de
Provas e de Provas e Títulos para provimento de cargos efetivos e formação de Cadastro
Reserva.
Serão inseridos no Edital do Concurso cargos com exigência de escolaridade de Nível
Fundamental (completo e incompleto), Nível Médio, Médio/Técnico e Nível Superior,
incluindo Magistério.
A Organizadora do Concurso será a Fundação Universidade Estadual do Ceará (FUNECE),
por intermédio da Comissão Executiva do Vestibular da Universidade Estadual do Ceará
(CEV/UECE) que terá a incumbência de realizar, sob sua responsabilidade, os trabalhos
operacionais e técnicos-especializados referentes ao Concurso, consistindo do
planejamento, coordenação e execução dos serviços e atividades referentes ao Certame.
O Instituto de Estudos, Pesquisas e Projetos da UECE (IEPRO) atuará como interveniente
financeiro da FUNECE.
As inscrições serão realizadas somente pela internet no endereço eletrônico da CEV/UECE
(www.uece.br/cev).
O Edital de Regulamentação do Concurso será divulgado, neste site, no dia 13 de julho
de 2016 (quarta-feira).
Constarão do Edital, dentre outras, normas, disposições e condições relacionadas com
requisitos básicos para investidura nos cargos; denominação dos cargos; vagas (ampla
disputa e deficientes); carga horária semanal; salários; atribuições dos cargos; período de
inscrição; valores das taxas de inscrição; fases do Concurso; provas e seus programas;
avaliação de títulos; recursos.

Fortaleza, 07 de julho de 2016
Prof. Dr. Fábio Perdigão Vasconcelos
Presidente da CEV/UECE
O original deste Comunicado está assinado e arquivado na CEV/UECE e confere com esta
versão divulgada neste endereço eletrônico.

