
 
CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE NÍVEL II 
DA PREFEITURA MUNIICPAL DE CRATEÚS, ESTADO DO CEARÁ 
 

ADENDO 01 AO EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 010 / 
2015 / SGA /GCMC 

 
A Prefeitura Municipal de Crateús, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, resolve 
publicar o seguinte ADENDO ao EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 010/2015/SGA/GCMC, que 
tornou público CONVOCAÇÃO dos candidatos ao cargo de GUARDA CIVIL MUNICIPAL NÍVEL 
II, APROVADOS, matriculados para o Curso de Formação Profissional (CFP). 
 
1.0 DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO 
 
1.1 - O processo de avaliação do Curso de Formação Profissional (CFP) dar-se-á por meio da 
aplicação de prova objetiva escrita, para as disciplinas com conteúdo teórico e de notas 
atribuídas ao candidato nos termos de Aptidão Física, Defesa Pessoal com utilização de Tonfa, 
Ordem Unida e Estágio Supervisionado. 
 
a) A prova escrita constará de 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha, com 04 
(quatro) alternativas, sem N.D.A. ou equivalente, tendo apenas 01 (uma) opção correta, será 
atribuído a cada questão o valor de 2,5 (dois vírgula cinco) pontos. 
 
b) As 40 (quarenta) questões da prova objetiva escrita serão divididas entre as disciplinas 
ministradas no Curso de Formação Profissional (CFP), sendo assim divididas: 
 

 Normas gerais e procedimentos – 07 (sete) questões; 

 Comunicação e informação – 05 (cinco) questões; 

 Conhecimento jurídico – 07 (sete) questões; 

 Ética, cidadania e direitos humanos – 05 (cinco) questões; 

 Noções básicas de primeiro socorros – 05 (cinco) questões; 

 Ordenamento de trânsito – 07 (sete) questões; 

 Prevenção e combate a incêndio – 04 (quatro) questões. 

 

c) O candidato que obtiver nota zero em qualquer uma das disciplinas da avaliação objetiva 
escrita será eliminado. 
 
1.2 A nota atribuída ao candidato referente ao "Estágio Supervisionado" constará dos seguintes 
itens de avaliação: 
 

a) Apresentação pessoal; 
b) Postura; 
c) Compostura; 
d) Iniciativa; 
e) Liderança; 
f) Pontualidade; 
g) Cordialidade; 
h) Agilidade; 
i) Autocontrole; 
j) Domínio de situações; 



 
1.3 A nota atribuída ao candidato referente a "Ordem Unida" constará dos seguintes itens de 
avaliação: 
 

a) Sentido; 
b) Meia volta volver; 
c) Esquerda volver; 
d) Direita volver; 
e) Apresentar arma; 
f) Olhar à direita; 
g) Olhar à esquerda; 
h) Olhar frente; 
i) Descansar arma; 
j) Descansar; 

 
1.4 A nota atribuída ao candidato referente a "Defesa Pessoal com utilização de Tonfa" constará 
dos seguintes itens de avaliação: 
 

a) Posição de luta; 
b) Técnica de soco direto; 
c) Técnica de cotovelada; 
d) Técnica de Joelhada; 
e) Técnica de saque com tonfa; 
f) Técnica de giro horizontal com tonfa; 
g) Técnicas de Bloqueio em cima com tonfa; 
h) Técnica de giro vertical com tonfa; 
i) Técnica de imobilização em chave (L) com tonfa; 
j) Técnica de condução em chave (L) com tonfa; 

 
1.5 A nota atribuída ao candidato referente ao "Condicionamento Físico" constará dos itens de 
avaliação conforme itens 2.8.1 e 2.8.2 do edital 010/2015/SGA/GCMC, com observância do item 
2.9, e se dará proporcional ao número de repetições exigidas em cada exercício. 
 
1.6 A avaliação se dará conforme ficha de avaliação individual, que deverá ser preenchida pelo 
avaliador no momento da avaliação do candidato, na qual constará os quesitos de avaliação 
referentes ao "Estágio Supervisionado", "Ordem Unida" e "Defesa Pessoal com utilização de 
Tonfa", e suas respectivas pontuações. 
 
1.7 Os três últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala juntos mediante assinatura do 
termo de encerramento da avaliação.  
 
1.8 Na eventual necessidade de o candidato ausentar-se da sala no decorrer da avaliação será 
acompanhado por um fiscal. 
 
1.9 O candidato somente poderá ausentar-se em definitivo da sala de avaliação com o caderno 
de prova objetiva escrita, faltando 01 (uma) hora para o encerramento do prazo estabelecido no 
item 2.0 letra “a” deste Adendo.   
 
 
2.0 DATA / LOCAL E HORÁRIO DA AVALIAÇÃO 
 
a) A avaliação objetiva escrita será realizada no Centro de Treinamento Dom Fragoso, Rua José 
Sabóia Livreiro, Nº 1661, Bairro Altamira, Crateús-CE. No horário de 14h00min as 18h00min do 
dia 26 de setembro de 2015. 
 
b) A avaliação prática será realizada no Ginásio Deromi Melo, Rua Barão do Rio Branco, S/N, 
Bairro Fátima I, Crateús-CE. Com início no horário de 08h00min do dia 27 de setembro de 
2015, sendo realizada a filmagem individual do candidato.  
 



2.1 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para aplicação da avaliação 
objetiva escrita, por afastamento do candidato da sala de avaliação. 
 
2.2 Não haverá segunda chamada para a realização das avaliações fora da data e horário pré 
estabelecido neste Adendo. 
 
2.3 O candidato deverá comparecer ao local designado para a avaliação com 01 (uma) hora de 
antecedência. 
 
2.4 O gabarito parcial da avaliação objetiva escrita será divulgado pela Universidade Patativa do 
Assaré através do endereço eletrônico www.universidadepatativa.com.br no dia 28 de setembro 
de 2015.  
 
2.5 O Resultado da avaliação prática será divulgado no dia 01 de outubro de 2015. 
 
2.6 O Resultado final do curso de formação Profissional (CFP), será divulgado por ordem de 
classificação, através do endereço eletrônico www.universidadepatativa.com.br, no dia 23 de 
outubro de 2015. 
 
2.7 A publicação do resultado geral do concurso público para o cargo de Guarda Civil municipal 
Nível II, será divulgado até o dia 04 de novembro de 2015, através do endereço eletrônico 
www.crateus.ce.gov.br e www.universidadepatativa.com.br. 

 
3.0 DOS RECURSOS 

 
3.1 O candidato terá 48 (quarenta e oito) horas após a divulgação dos resultados para 
interposição de recursos através do site www.universidadepatativa.com.br o qual será julgado e 
repostado no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas. 
 
3.2 Caberá recursos contra os seguintes atos, nos prazos estabelecidos no item 3.1 deste 
Adendo: 
 
a) Contra Gabarito parcial da avaliação objetiva escrita; 
b) Contra resultado da avaliação prática; 
c) Contra erro material, como equívoco no nome, e/ou na soma das notas (objetivas e práticas); 
d) Contra resultado final do Curso de Formação Profissional (CFP); 
 

 
Crateús – Ceará, 17 de setembro de 2015.  

 
 

MARIA AURINEIDE PIRES DE ARAÚJO AGUIAR 
Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público 
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