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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 010 / 2015 / DGAC /GCMC 

 
A Prefeitura Municipal de Crateús, Estado do Ceará, com fundamento legal no inciso II. do Art. 37 
da Constituição Federal de 1988, e demais leis inerentes ao evento, e ainda, em cumprimento ao 
item 7.11 do Edital Nº 001/2014 de 24 de Março de 2014, torna pública a CONVOCAÇÃO dos 
candidatos ao cargo de GUARDA CIVIL MUNICIPAL NÍVEL II aprovados, matriculados e 
relacionados abaixo para o Curso de Formação Profissional.  
 
Os candidatos que estiverem em condição sub-judice participarão normalmente do Curso de 
Formação Profissional e suas permanências nesta fase, bem como em posterior nomeação e 
posse, estão condicionadas ao julgamento favorável das ações judiciais.  
 
RELAÇÃO DOS CANDIDATOS MATRICULADOS NO CURSO DE FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CRATEÚS 

 
Nº 

ORDEM 
Nº 

INSC. 
Nº 

C P F 
NOME 

01 101651 000.144.013-63 ANTONIO HERLANIO SOARES AGUIAR 

02 102091 038.209.353-47 MANOEL ALEXANDRE DA SILVA 

03 103630 875.176.473-34 EDER VERAS ARAÚJO 

04 112359 639.656.743-15 PEDRO INÁCIO DA SILVA FILHO 

05 111436 422.896.318-84 JOSÉ WALLYSON DE ARAÚJO MELO 

06 101143 054.669.083-12 GUSTAVO COSTA OLIVEIRA 

07 110786 007.894.823-12 LEANDRO SOARES VIANA 

08 108564 030.553.123-92 RAFAEL NEVES DE PAIVA 

09 101838 046.759.413-97 MARIA EDUARDA SOARES MIGUEL SILVA 

10 100995 044.447.863-96 JOSÉ JAKNESSON BEZERRA PALHARES 

11 103016 013.377.893-21 JOSÉ GUSTAVO ROSA DA COSTA 

12 102680 057.666.703-03 AMANDA XIMENES DE SOUSA 

13 102769 021.998.553-76 SAMUEL LOPES RIBEIRO 

14 110743 013.391.883-17 WESCLEY GOMES SOARES 

15 101465 919.603.473-49 EDMAR DE SOUSA MEDEIROS 

16 105662 015.466.643-27 FRANCISCO VANKS PEREIRA MENDONCA 

17 100388 016.345.983-50 HELDER JORGE DE ABREU 

18 100762 059.473.743-58 LUIS WIRVES FARIAS LIMA 

19 112612 062.273.983-22 PAULO BRUNO DE MIRANDA CARVALHO 

20 101406 033.080.473-14 FÁBIO KELLY MARQUES LOIOLA 

21 102090 047.695.403-70 SOLANGE DE SOUZA AGUIAR 

22 100286 042.280.163-16 JÉSSICA ALMEIDA BONFIM 

23 109990 016.957.153-06 KARYNE NAIARA MELO FERREIRA 

24 101370 055.540.623-77 FRANCISCO ALYSSON COELHO RODRIGUES 

25 101400 009.497.613-97 JOÃO PAULO LIMA VIEIRA 

26 103655 032.658.743-89 GIL EANES BONFIM DE ALMEIDA 

27 112105 978.623.633-53 LILIAN DE BARROS RODRIGUES 

28 108001 048.455.333-08 FRANCISCA LÍDIA RODRIGUES DE LIMA 

29 104300 010.264.833-60 JOELSON MARTINS RODRIGUES 
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30 109632 014.218.143-90 ALISON GOMES DE CARVALHO 

31 101525 042.139.453-67 ANTONIO JOSÉ DO NASCIMENTO FILHO 

32 111400 046.547.963-47 ABEL HELDER DA SILVA CAMELO 

33 109934 030.414.123.22 PAULO VICTOR MARTINS DE SOUZA 

34 100726 043.440.743-78 FRANCISCO ELINALDO ALVES MAGALHÃES 

35 109455 013.578.313-58 JOSÉ FELIPE DE ARAÚJO NETO 

36 107894 050.521.883-66 FRANCISCO DANÚBIO TEIXEIRA 

37 108698 035.670.513-77 ANTONIO GADIEL LUCENA GOMES 

38 107582 041.031.243-69 ERICA BRUNA MIRANDA BOMFIM 

39 107579 049.134.703-02 FRANCISCO OLAVO FERNANDES ARAUJO 

40 104817 036.617.183-63 JUCIELE ALVES VIEIRA 

41 107531 842.842.933-20 ANTONIA MARILENE VIEIRA BARBOSA 

42 107273 915.721.503-00 RAIMUNDO MACHADO LOPES 

43 112456 793.244.283-49 FRANCISCO JEAN MECHEL DE SOUSA 

44 100118 056.718.063-80 JEFERSON TAVARES DE SOUSA 

45 100991 061.565.063-57 FLAVIANO NERES DA SILVA 

46 104295 016.383.633-74 RAMON GOMES RODRIGUES 

47 109289 012.473.693-90 GILMAR OTAVIANO GOMES 

48 106033 022.439.683-80 FRANCISCO MÁRCIO GOMES VIEIRA 

49 111328 056.449.483-66 GUSTAVO DE SOUZA GOMES LEITÃO 

50 109427 947.050.973-00 RONEIDE RESENDE MARQUES PEREIRA 

51 110679 007.471.563-10 GUILHERME SALES RODRIGUES 

52 100422 016.535.383-09 MICHEL LEANDRO DE SOUSA 

53 107797 045.118.433-50 LINDONJONCO ALVES DE LIMA FILHO 

54 108445 048.830.433-47 FRANCISCO JALLISON GOMES SILVA 

55 109080 034.278.773-02 FRANCISCO ANTONYONY RODRIGUES MARTINS 

56 109530 013.341.673-97 RENATO ALVES DE FREITAS 

57 101223 834.202.403-25 FRANCISCO CIRLEY ROSENDO PORTELA 

58 106949 956.561.893-68 FRANCISCO ERIVALDO LIMA 

59 110980 012.881.423-31 FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE SAMPAIO 

60 110108 030.128.703-18 AMAURI CIPRIANO ALVES 

61 109399 036.375.533-09 FRANCISCO WAGNER GERMANO MENESES 

62 100078 037.760.943-97 LUCAS CARLOS SANTOS DE MELO 

63 102547 053.832.903-38 JACSON ALVES PEREIRA 

64 106121 056.734.033-30 BRUNO HÉLIO GOMES DA SILVA 

65 101653 054.918.693-09 FRANCISCO EDVANDRO BERNARDINO DE CARVALHO 

 
1.0 DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL (CFP) 
 
1.1 - O Curso de Formação Profissional (CFP), de caráter “classificatório e eliminatório”, será 
realizado pela Diretoria da Guarda Civil Municipal e regido pelas normas inerentes à categoria 
funcional vigentes à época, por este edital, pelo edital de convocação para a matrícula, bem como 
pelo regulamento disciplinar a que todos os candidatos para os cargos de Agente de Nível II da 
Guarda Civil Municipal serão submetidos. 
 
1.2 - O Curso de Formação Profissional (CFP) terá a carga horária de 480 horas/aula, será 
dirigido à capacitação funcional do candidato sendo, ministrado pela Universidade Patativa do 
Assaré na modalidade de estudo presencial, em tempo integral com o mínimo de 8 horas por dia, 
de segunda a sexta, além do estágio supervisionado aos finais de semana e feriados. 
 
1.3 - O Curso de Formação Profissional (CFP) será realizado em turma única. 
 
1.4 – O Curso de Formação Profissional (CFP) terá início dia 13 de Julho de 2015 às 08:00 
horas, no Centro de Treinamento Dom Fragoso, situado na Rua José Saboia Livreiro, 1661, bairro 
Altamira, Crateús-CE. 
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2.0 DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO 
2.1 - O processo de avaliação do Curso de Formação Profissional (CFP) se dará por meio da 
aplicação de provas objetivas para as disciplinas com conteúdos teóricos e de notas atribuídas ao 
candidato nos testes de aptidão física, defesa pessoal, ordem unida e estágio supervisionado 
conforme item 2.4. 
 

2.2 - Será considerado reprovado no Curso de Formação Profissional (CFP) e eliminado do 
concurso o candidato que: 
 

a. Deixar de efetuar a matrícula no Curso de Formação Profissional (CFP), dele se afastar por         
qualquer motivo, não frequentar, no mínimo, 85% das horas de atividades e/ou não satisfizer 
os demais requisitos legais, regulamentares e/ou regimentais estabelecidos para reger o 
Curso de Formação Profissional (CFP);  

b. Não atingir as notas a serem estabelecidas para os índices dos testes de aptidão física nas 
avaliações da disciplina treinamento físico; não atingir as notas a serem estabelecidas para a 
disciplina Defesa Pessoal com utilização de Tonfa e as notas estabelecidas para a disciplina 
Ordem Unida, dentro do número de vagas disponíveis para o cargo pretendido, observada e 
respeitada, rigorosamente a metodologia de avaliação a ser estabelecida em edital de 
convocação para o Curso de Formação Profissional (CFP).  

c. Obtiver média aritmética final no Curso de Formação Profissional (CFP) inferior a 7 (sete). 
 

2.3 - Durante o Curso de Formação Profissional (CFP) os candidatos concorrerão a escalas de  
estágio supervisionado durante os finais de semana e feriados em postos de serviço de caráter 
operacional, bem como a eventos, cobertos pela Guarda Civil Municipal, até cumprir uma carga 
horária de no mínimo 8h/a (oito) horas de atividade em campo. O estágio supervisionado ficará a 
cargo do coordenador do Curso de Formação Profissional (CFP). 
 

2.4 – A nota atribuída aos candidatos como avaliação das disciplinas Condicionamento Físico, 
Defesa Pessoal com utilização de Tonfa, Ordem Unida e Estágio Supervisionado será de 00 
(zero) à 10 (dez), sendo a nota mínima para aprovação a nota 05(cinco). 
 

2.5 – A nota atribuída ao candidato referente ao “Estágio Supervisionado” constará dos seguintes 
itens de avaliação: 
 
 1. Relacionamento  

 2. Desenvoltura  

 3. Atitude  

a. O estágio supervisionado será avaliado por instrutor designado para este fim.  
 

2.6 – A nota atribuída ao candidato referente a “Ordem Unida” constará dos seguintes itens de 
avaliação: 
 
 1. Reflexo  

 2. Disciplina  

 3. Espirito de corpo 
 
2.7 – A nota atribuída ao candidato referente a “Defesa Pessoal com utilização de Tonfa” constará 
dos seguintes itens de avaliação: 
 
 1. Disciplina  

 2. Execução da técnica 
 
2.8 - A nota atribuída ao candidato referente a “Condicionamento Físico” constará dos critérios 
abaixo: 
 
2.8.1 - Apoio de frente sobre o solo: o exercício será executado sem contagem de tempo, onde 
10 (dez) repetições equivalem a nota 10 (dez), com 03 (três) apoios – Mãos, joelho e pés, para os 
candidatos do sexo feminino, e 02 (dois) apoios – mãos e pés para os do sexo masculino, como 
se vê nas figuras abaixo. 
 
a. A metodologia para a preparação e execução do Teste de Flexão de Braço com o apoio de 

frente ao solo (sexo feminino) obedecerá aos seguintes aspectos: 
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1. Posição inicial: A candidata posiciona-se de pé de frente para o examinador. Ao comando 

de “em posição”, a candidata tomará a posição de frente ao solo com os braços 
completamente estendidos, palmas das mãos apoiadas sobre o solo com os dedos voltados 
para frente, os joelhos e as pontas dos pés em contato com o solo, sendo os pés unidos. O 
quadril não poderá apresentar flexão na posição inicial e durante a execução do movimento. 
 

2. Execução: Ao comando de “iniciar”, a candidata flexionará simultaneamente os braços até 
que as pontas dos cotovelos atinjam ou ultrapassem o plano das costas. Em seguida, voltará 
à posição inicial pela extensão completa dos braços. 

 

3. Durante a execução do teste: a candidata não poderá tocar o solo com qualquer parte do 
corpo, exceto mãos, joelhos e pés. Não há tempo determinado para a execução dos 
exercícios, que poderão ser realizados de forma rápida ou lenta, desde que respeitada a 
constância no ritmo das repetições. Caracterizada a interrupção na execução, a contagem 
dos exercícios será encerrada. Os movimentos incompletos não serão contabilizados. 

 
b. A metodologia para a preparação e execução do Teste de Flexão de Braço com o apoio de 
frente ao solo (sexo masculino) obedecerá aos seguintes aspectos:  
 

 
 
1. Posição inicial: Consiste em o candidato ficar em 2 (dois) apoios (as mãos separadas e 

paralela uma a outra e os dois pés unidos) com o corpo em extensão e cotovelos estendidos, 
palmas das mãos apoiadas sobre o solo com os dedos voltados para frente e realizar a flexão 
dos cotovelos até que estes fiquem ao nível dos ombros, sem tocar o chão, voltando à posição 
inicial, realizando a extensão dos cotovelos. 
 

2. Execução: Ao comando de “iniciar”, o candidato flexionará simultaneamente os braços até 
que as pontas dos cotovelos atinjam ou ultrapassem o plano das costas. Em seguida, voltará à 
posição inicial pela extensão completa dos braços.  
 

3. Durante a execução do teste: o candidato não poderá tocar o solo com qualquer parte do 
corpo, exceto mãos e os pés. Não há tempo determinado para a execução dos exercícios, que 
poderão ser realizados de forma rápida ou lenta, desde que respeitada a constância no ritmo 
das repetições. Caracterizada a interrupção na execução, a contagem dos exercícios será 
encerrada. Os movimentos incompletos não serão contabilizados. 

 
2.8.2 - Abdominais: Será executada sequência de abdominais, onde a nota 10(dez) equivale a 
15(quinze) repetições para o sexo feminino e 20 (vinte) repetições para o sexo masculino, no 
tempo de 01 (um) minuto. 
A metodologia para a preparação e execução do Teste de Flexão Abdominal obedecerá aos 
seguintes aspectos para ambos os sexos: 

 
a. Ao comando “em posição”, o candidato deverá tomar a posição deitado em decúbito dorsal, 

pernas unidas e estendidas e braços estendidos atrás da cabeça, tocando o solo; 
 

b. Ao comando “iniciar”, o candidato flexionará simultaneamente o tronco e membros inferiores 
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na altura dos quadris, lançando os braços à frente, de modo que a planta dos pés se apoie 
totalmente no solo e a linha dos cotovelos coincida com a linha dos joelhos e, em seguida, 
voltará à posição inicial, completando uma repetição; 

 

c. Os comandos para iniciar e terminar o teste serão dados pelo avaliador. 
 
2.8.3 - A contagem das repetições em um minuto deve ser considerada somente as que forem 
corretamente executadas. Os movimentos incompletos não serão contabilizados. 
  
2.9 – Na avaliação da disciplina “Condicionamento Físico” o candidato perderá 01(um) ponto da 
nota máxima 10(dez) em sua avaliação a cada repetição do exercício não realizado. 

 
3.0 DA NOTA FINAL DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
 

3.1 - A nota final da 2ª Etapa do concurso (Curso de Formação Profissional) será a média 
aritmética resultante da soma das notas de cada uma das disciplinas do CFP. 
 
3.2 - Em caso de empate na nota final da 2ª Etapa do concurso (Curso de Formação Profissional), 
terá preferência o candidato que: 
 

a. Obtiver a maior nota no resultado final da 1ª Etapa do Concurso;  
b. For mais idoso.  

 

4.0. DOS RECURSOS 
 

4.1 – O candidato terá 48 (quarenta e oito) horas após a divulgação dos resultados para 
interposição de recursos através do site www.universidadepatativa.com.br.  
 

5.0. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CONCURSO 
  
5.1 – O resultado final classificatório dos candidatos ao cargo de Agente de Nível II da Guarda 
Civil Municipal de Crateús será a média aritmética da nota obtida na 1ª etapa (Prova Objetiva) 
com a nota atribuída ao candidato na 2ª etapa (Curso de Formação Profissional – CFP). 
 
5.2 – Os candidatos terão sua classificação em ordem decrescente de acordo com o item 4.1 
deste edital, sendo classificados de acordo com os valores decrescentes da nota final no 
Concurso Público, observado, criteriosamente, o número de vagas previstas neste edital e de 
outras que vierem a surgir durante a validade do concurso, para o cargo de Agente de Nível II da 
Guarda Civil Municipal de Crateús. 
 
5.3 – Os candidatos que atingiram o perfil pré estabelecido nas regras desse concurso e que 
ficarem fora do número de vagas ofertadas pelo Edital nº 001/2014, farão parte da lista dos 
classificáveis, podendo, a critério do poder executivo, serem convocados para assumirem o cargo 
caso haja vacância ou interesse do serviço público. 
 
 
 

Crateús – Ceará, 08 de Julho de 2015.  
 
 
 
 

ANTONIO MAURO RODRIGUES SOARES 
Prefeito Municipal de Crateús – CE. 

 

http://www.universidadepatativa.com.br/

