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SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA PARA A FORMAÇÃO DE BANCO DE 

RECURSOS HUMANOS PARA CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS NO MAGISTÉRIO 

PÚBLICO MUNICIPAL 

 

 

 
 

 

A Secretaria Municipal de Educação de Caucaia – Ce, no uso de suas atribuições legais 

atendendo a solicitação da Instituição responsável pelo certame por intermédio da 

comissão responsável pela Seleção de Professores temporários do Município de Caucaia-

Ce, RETIFICA o resultado da questão nº 25 da prova escrita (objetiva) de Projetos 

Educacionais e ESTABELECE prazos para divulgação das etapas que se seguem: 
 

I. Fica retificado o resultado atribuído a questão nº 25 da prova escrita (objetiva) para 

Professor inscrito  em Projetos Educacionais confirmando letra “b” como afirmativa correta 

e não letra “d” como divulgado no gabarito oficial. 
 

II. A partir desta data fica estabelecido novo calendário de atividades conforme o quadro 

abaixo: 
 

III.  DO CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 
 

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES  DATA  

Resultado das provas escritas e de títulos (SME, Casa do 

PROJOVEM). 

http://www.educacaucaia.blogspot.com 

http://www.caucaia.ce.gov.br 

 31 de janeiro de 2013 

Solicitação de recurso da prova escrita (redação) e da prova 

de títulos (SME, Casa do PROJOVEM). 

http://www.educacaucaia.blogspot.com 

http://www.caucaia.ce.gov.br 

 04 de fevereiro de 2013 

 
ADITIVO Nº 01/2013 AO EDITAL 001/2012, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2012 E SUAS 
RETIFICAÇÕES DE Nº 01, 02, 03 E 04. 
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- Resultado do recurso contra o resultado preliminar das 

provas escritas (redação) e da prova de títulos (Casa do 

PROJOVEM). 

- Relação com a ordem dos candidatos dos Projetos 

Educacionais a serem entrevistados e os respectivos dias 

das entrevistas. 

http://www.educacaucaia.blogspot.com 

http://www.caucaia.ce.gov.br 

- Resultado definitivo, exceto para os candidatos inscritos 

para Projetos Educacionais (SME, Casa do PROJOVEM) 

http://www.educacaucaia.blogspot.com 

http://www.caucaia.ce.gov.br 

 

 

 

 

 

 

    06 de fevereiro de 2013 

 

Entrevista para os candidatos de Projetos Educacionais 

(Casa do PROJOVEM). Os candidatos serão entrevistas por 

ordem classificatória ( do maior para o menor). 

 

     18 de fevereiro a 21 de            

fevereiro de 2013 

Resultado definitivo para os candidatos inscritos para 

Projetos Educacionais (SME, Casa do PROJOVEM).  

http://www.educacaucaia.blogspot.com 

http://www.caucaia.ce.gov.br 

 

 

    27 de fevereiro de 2013 

 

 
 
Caucaia (CE), 28 de janeiro de 2013. 
 
 
 

 

 

Ambrósio Ferreira Lima 

Secretário de Educação 
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