
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 010 / 2015 / SGA / GCMC 

REPUBLICAÇÃO ERRATA 001 / 2015 

 
A Prefeitura Municipal de Crateús, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, 
resolve publicar a seguinte ERRATA ao EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 010 / 2015 / 
SGA / GCMC, que tornou público a CONVOCAÇÃO dos candidatos ao cargo de 
GUARDA CIVIL MUNICIPAL NÍVEL II, aprovados, matriculados para o Curso de 
Formação Profissional. 

 

ONDE SE LÊ: 

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). 

LEIA-SE: 

5.1 – O resultado final classificatório dos candidatos ao cargo de Agente de Nível II da 
Guarda Civil Municipal de Crateús será o resultado final do Curso de Formação 
Profissional – CFP, conforme descrito nos itens 3.1 e 3.2 deste Edital, bem como nos 
itens 7.12, 7.12.1, 8, 8.2 e 8.2.1 do Edital 001 / 2014. 

ONDE SE LÊ: 

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, observando, 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. 

LEIA-SE: 

5.2 – Os candidatos terão sua classificação em ordem decrescente de acordo com o 
item 3.1 deste edital, sendo classificados de acordo com os valores decrescentes da 
nota final no Concurso Público, observando, 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. 

 

Crateús – CE, 13 de julho de 2015. 

 

                  Maria Aurineide Pires de Araújo Aguiar                                             
Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público 


