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ORDEM DE SERVIÇO Nª 02 - CEV/2022

A PRESIDENTE DA COMISSÃO EXECUTIVA DO VESTIBULAR – CEV/URCA, no
uso de suas atribuições legais torna público esta ordem de serviço que fixa a data da segunda ETAPA
do Edital nº 01/2020 do CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS
EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE JARDIM - CEARÁ, com fundamento nos seus Itens 21.8 e 21.10.

CONSIDERANDO o requerimento administrativo da candidata Cleidenilza de Souza Bonfim
(27/02/2022), da impossibilidade de estar presente nas datas fixadas da ordem de serviço nº 01
CEV/2022 para realização da 2ª ETAPA (prova prática) para o cargo de Professor Infantil no período
de 11 a 13 de março de 2022.

CONSIDERANDO a apresentação de exame laboratorial e atestado assinado por médico indicando
gestação (26 semanas) internada em unidade hospitalar, sem previsão de alta. É portadora de
trombofilia e incompetência istmo cervical.

CONSIDERANDO que a candidata encontra-se em repouso absoluto devido extenso hematoma
placentário, ameaça de trabalho de parto prematuro e restrição de crescimento fetal importante, sendo
assim, impossibilitada de ausentar-se dos cuidados hospitalares.

CONSIDERANDO a apresentação do segundo atestado assinado por médico (01/03/2022)
informando que a candidata Cleidenilza de Souza Bonfim foi submetida a cesariana no dia 02 de março
de 2022, com idade gestacional de 27,2 semanas devido a diástole zero fetal e risco iminente de óbito
fetal.

CONSIDERANDO que a recém-nascida encontra-se em cuidados de terapia intensiva neonatal (UTI
hospitalar) a candidata Cleidenilza de Souza Bonfim comunicou via requerimento (28/04/2022) a
disponibilidade para realizar a prova prática para professor infantil (10 de maio de 2022).

CONSIDERANDO os pareceres jurídicos da Comissão Executiva do Vestibular CEV/URCA
favoráveis a candidata que considera a condição especial de uma mulher grávida não deve ser
interpretada em seu desfavor, porque a Constituição Federal dispõe sobre a proteção à maternidade e à
gestante.

CONSIDERANDO problemas técnicos administrativos e a chegada de títulos pelo correio com data de
postagem dentro do prazo.

Resolve:

Art. 1º. Convocar a candidata Cleidenilza de Souza Bonfim para sorteio do ponto da aula prática dia 09
de maio de 2022, às 10horas no 2º semestre de enfermagem, Campus Pimenta (rua Cel Antônio
Luis, 1161, Pimenta).

Art. 2º. Convocar a candidata Cleidenilza de Souza Bonfim para aula Prática dia 10 de maio de 2022,
às 10horas no Campus Pimenta (rua Cel Antônio Luis, 1161, Pimenta).

Art. 3º. Convocar a candidata Cleidenilza de Souza Bonfim para entrega de títulos antes do início da
aula prática.

Art. 4º. Alterar o Cronograma de Execução Final do concurso a chegada de títulos pelo correio com
data de postagem dentro do prazo.
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DO RESULTADO DO CONCURSO
Data/Período Modalidade Eventos

13 de maio de 2022 ON-LINE
PREVISÃO DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PARCIAL DO

CONCURSO
Através do site: cev.urca.br

14 a 16 de maio de 2022 ON-LINE
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO RESULTADO

PARCIAL DO CONCURSO
Através do site: cev.urca.br

20 de maio de 2022 ON-LINE RESULTADO FINAL DO CONCURSO PARA OS CARGOS
Através do site: cev.urca.br

Art. 5º. Os demais itens e sub itens do Edital nº 01/2020, continuam vigorando de acordo com a redação original

que lhes foram atribuídos e seus aditivos.

Crato (CE) 03 de maio de 2022.

ANA JOSICLEIDE MAIA
Presidente da CEV/URCA
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