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PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ - CE 

 
CONCURSO PÚBLICO 

 
 

ADITIVO 003 ao Edital Nº 001/2012, 03 de fevereiro de 2012. 
 

 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições e 
prerrogativas legais e de acordo com o art. 37, inciso II, da Constituição Federal de 1988 divulga e torna 
público o ADITIVO 003 ao Edital Nº 001/2012, 03 de fevereiro de 2012, do Concurso Público de Provas 
e Provas e Títulos destinadas a selecionar Candidatos para provimento de vagas do Quadro Permanente 
de Pessoal e Cadastro de Reserva, observadas as disposições constitucionais, e, em particular as 
normas contidas no Edital Nº 001/2012, 03 de fevereiro de 2012, tendo em vista a recomendação 
0003/2012 da Promotoria de Justiçada Comarca de Tianguá e do Conselho Regional de Educação 
Física da Quinta Região, resolve: 
 
 
 
Art. 1º. Fica estabelecido o prazo de 09 a 11 de abril de 2012 para solicitação da isenção do valor da 
taxa de inscrição. Para pleitear a isenção do pagamento da taxa de inscrição o candidato deverá se 
inscrever no site www.institutocidades.org.br. e apresentar requerimento dirigido ao Presidente da 
Comissão Especial do Concurso no endereço e horário constantes no subitem 3.6 do Edital Nº 001/2012, 
03 de fevereiro de 2012, acompanhado da documentação exigida. O resultado dos pedidos de isenção 
será publicado no site www.institutocidades.org.br no dia 25 de abril de 2012.  
 
Art. 2º Haverá recurso contra o indeferimento do requerimento de isenção da taxa de inscrição nos dias 
26 e 27 de abril de 2012. O resultado do julgamento dos recursos referente ao resultado pós recursos 
das isenções será divulgado dia 04 de maio de 2012. 
 
Art. 3º Fica reaberto o prazo de inscrição para os dias 07 a 13 de maio de 2012. 
 
Art. 4º Fica modificado o subitem 12.1, do Edital Nº 001/2012, 03 de fevereiro de 2012, passando a 
figurar como segue: 
 

 

12.1. As provas Objetivas serão realizadas na cidade de Tianguá, no Estado do Ceará, com 
datas previstas para os dias 26 e 27 de maio de 2012, em locais e horários que serão 
divulgados oportunamente na internet, no site: www.institutocidades.org.br. 

 
Art. 4º Fica modificado o Anexo I do Edital Nº 001/2012, 03 de fevereiro de 2012, no que se refere à 
habilitação do cargo de Professor de Educação Física, passando a figurar como segue: 
 
 

Cargo Habilitação 
Professor Ensino Fundamental - 6º ao 9º Ano - 
Educação Física - Zona Urbana e Rural 
 

Licenciatura plena em Educação Física e registro 
profissional. 

 
 

Art. 5º. Por ocasião da mudança de habilitação do cargo de Professor de Educação Física os candidatos 
que se inscreveram para o referido cargo, poderão requerer restituição do valor da taxa ou a mudança 
para outro cargo. Para tais procedimentos de restituição ou mudança de cargo os candidatos deverão 
entrar no site do Instituto Cidades e imprimir duas (02) vias de um requerimento que estará disponível no 
site www.institutocidades.org.br, e em seguida, entregar no período de 09 a 11 de abril de 2012, 
pessoalmente ou por procuração no Centro Administrativo de Tianguá situado na Av. Moisés Moita, 785 
– Planalto – Tianguá/CE, de 8h às 12h e 13h às 17h. 
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Art. 6º. Fica modificado o ANEXO VI do Edital Nº 001/2012, de 03 de fevereiro de 2012, no que se refere 
às datas das provas, passando a figurar como segue:  
 
 
 
 

ANEXO VI 
 
As Provas serão aplicadas nos dias 26 de maio tarde (15:00 h) e 27 de maio de 2012 nos turnos da 
manhã (09:00 h) e tarde (15:00 h), atendendo ao Quadro previsto abaixo: 
 
 

Dia Tarde (15:00 h) 
 

26 de maio de 2012 
 
Nível Fundamental 
 

 
 

Dia 
 

Manhã (09:00 h) Tarde (15:00 h) 

 
27 de maio de 2012 
 

Nível Superior Nível Médio 

 

Poderá a comissão, conforme a necessidade e conveniência administrativa, mudar os dias e os horários de aplicação das 
provas. 
 
 
 
Art. 7º O candidato adepto da Religião Judaica ou Adventista que por conta de impedimento religioso 
não puder realizar a prova do dia 26 de maio de 2012 (sábado) no horário estipulado poderá solicitar 
atendimento diferenciado. Para tanto, devem encaminhar requerimento com CPF e declaração da 
congregação religiosa à qual pertence. O documento deve ser entregue no período de 09 a 11 de 
abril de 2012 ou de 07 a 13 de maio de 2012 no Centro Administrativo de Tianguá - Av. Moisés 
Moita, 785 – Planalto – Tianguá / CE, no horário de 8h às 12h e 13h às 17h. 
 
Os candidatos que tiverem os pedidos atendidos deverão se apresentar para as provas objetivas no 
dia 26 de maio (sábado) às 14h. Na ocasião, essas pessoas devem permanecer em um recinto 
exclusivo até o pôr-do-sol, quando terão acesso às avaliações e poderão prestar provas. 
 

 
 
Art. 8º. Ficam inalteradas as demais disposições do edital do Edital Nº 001/2012 de 03 de fevereiro de 
2012 do Concurso Público de Provas destinadas a selecionar Candidatos para provimento de vagas do 
Quadro Permanente de Pessoal e Cadastro de Reserva da Prefeitura Municipal de Tianguá/CE. 
 
 

TIANGUÁ, 05 de abril de 2012. 
 
 
 

Natália Félix da Frota 
Prefeita Municipal 

 


