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COMUNICADO V 

 
 
 

 
A PRESIDENTE DA COMISSÃO EXECUTIVA DO VESTIBULAR – CEV/URCA, no uso de suas 

atribuições legais torna público o comunicado V DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE 
CARGOS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE JARDIM – CEARÁ . 
 

A comissão comunica que a divulgação do resultado da 2ª etapa e convocatória para 3ª etapa para 
magistério divulgada dia 31 de março de 2022 é somente para os candidatos que atingiram o perfil conforme 
edital 01/2020 item 13.1.5. 
 

13.1.5 . A Prova prática valerá 100,0 (Cem) pontos, sendo a nota 
mínima para aprovação será 50,0 (cinquenta) pontos, sendo a mesma 
com até uma casa decimal 
 

Divulga a convocatória para 3ª ETAPA - DA PROVA DE TÍTULOS - PARA OS CARGOS DE NÍVEL 
SUPERIOR do concurso de Jardim conforme Ordem de Serviço nº1. 

A Prova de Títulos, aplicável aos candidatos de nível superior, terá caráter classificatório e somente aplicada 
para os candidatos classificados/habilitados na 1ª e 2ª ETAPA.  

A pontuação máxima dos títulos será de 10,00 (dez) pontos. O candidato que apresentar títulos superiores à 
pontuação exigida será desconsiderado o excedente.  

Receberá nota zero o candidato que não entregar os títulos. Não serão aceitos títulos encaminhados por correio 
eletrônico.  

Entrega da documentação será presencial de 06 a 08 de abril de 2022: 
- Secretaria de Administração - Prefeitura do Município de JARDIM, (Rua Leonel Alencar, nº 347, Centro, 
Jardim-CE) entregar envelope lacrado (títulos autenticados em cartório) no 8:00hs as 12:00hs 14:00hs as 
16:00hs;  
- Sede da CEV (Rua Teófilo Siqueira, 734) nos horários das 8:00 às 1:30 horas e das 14 às 16:30 horas  
- Pelos correios com data de postagem até dia 08 de abril de 2022 (títulos autenticados em cartório).  
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