Governo do Estado do Ceará
Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior

Fundação Universidade Estadual do Ceará
Comissão Coordenadora de Concurso Docente – CCCD

COMUNICADO No 10/2020-CCCD/FUNECE
(03 de março de 2020)
Dispõe sobre correção dos pontos 3, 4 e 7 do
setor de estudo/área 38 (Língua Grega) da II
Seleção Pública de 2019 para Professor
temporário da FUNECE.
A Presidente da Comissão Coordenadora de Concurso Docente da
Fundação Universidade Estadual do Ceará – CCCD/FUNECE, designada pela
Portaria 39/2019-FUNECE, no uso de suas atribuições e considerando o Edital No
24/2019-FUNECE, de 09 de dezembro de 2019, publicado no Diário Oficial do Estado do
Ceará, de 05 de fevereiro de 2020, que regulamenta a II Seleção Pública de 2019 para
Professor Temporário da FUNECE, torna públicas as seguintes informações:
1. Na página 32 do Edital supracitado houve falhas de digitação nos pontos 3, 4 e 7 do
setor de estudo/área 38 (Língua Grega). Assim, onde tem:
3. “A conjunção regular em grego nas três vozes” leia-se “3. A conjugação regular
em grego nas três vozes”
4. “ Os verbos contratados em grego” leia-se “4. Os verbos contratos em grego”
7. “ Proposições independentes: enuciativas e volitivas” leia-se “7. Proposições
independentes: enunciativas e volitivas”
2. Para melhor compreensão listamos na íntegra os pontos que compõem o referido
setor de estudo/área:
• Setor 38- Língua grega (CH)
1. Alfabeto fonético e alfabetos silábicos no regime anterior à Pólis
2. As declinações gregas
3. A conjugação regular em grego nas três vozes
4. Os verbos contratos em grego
5. Os verbos em mi (thítemi, phemí, deíknymi, etc)
6. A sintaxe dos casos
7. Proposições independentes: enunciativas e volitivas
8. Proposições subordinadas (generalidades), modos: optativo, oblíquo, expressão
do eventual, atração modal, tempos
9. Proposições completivas com conectivos, com infinitivo e com o particípio
10.Proposições adverbiais e relativas
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