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A Comissão de Seleção do Processo Seletivo,  banca organizadora do Concurso Público
para contratação de Professor  Substituto e  Temporário da Universidade Regional  do Cariri-URCA,
Edital nº 006 /2019-GR, comunica a  alteração do Cronograma para os Setores de Estudo Direito
Administrativo e Metodologia do Ensino da Educação Física – CRAJUBAR. 

A justificativa para tal alteração parte do fato de que, há poucos dias da correção da Prova
Escrita, alguns examinadores pediram renúncia por motivos particulares, impactando substancialmente
no cronograma anteriormente fixado.

Devido ao ocorrido, foi necessária a realocação e reorganização das bancas examinadoras
dos  Setores  de  Estudo  Direito  Administrativo  e  Metodologia  do  Ensino  da  Educação  Física  –
CRAJUBAR, e, consequentemente, o reordenamento dos atos posteriores, tais como correção da prova
escrita,  prazos  para  recursos,  realização  do  sorteio,  realização  da  Prova  Didática  e  demais  atos
pertinentes.

Tendo em vista  a necessidade de ajustes  no procedimento,  no que pese a  Comissão de
Seleção do Processo Seletivo ter se empenhado em cumprir os prazos, não há tempo hábil para se
alcançar  todos os  atos  imprescindíveis  à  perfeita  realização do certame obedecendo o  cronograma
apresentado inicialmente.  Tal  situação coaduna-se  com o Término do Calendário  Letivo  e  com as
relevantes  datas  comemorativas  de final  de  ano,  de  modo que  se entende como medida  de  maior
prudência e precaução o adiamento dos atos subsequentes. 

Cabe ressaltar  que a  situação se originou por motivos  que fogem à realidade da banca
organizadora, o que culminou na impossibilidade da corrreção das provas dos Setores de Estudo Direito
Administrativo  e  Metodologia  do  Ensino  da  Educação  Física  –  CRAJUBAR na  data  previamente
fixada, sendo inevitável a alteração do cronograma. 

A Comissão de Seleção do Processo Seletivo informa que tal decisão foi primordial para a
manutenção da lisura e integridade do certame em questão.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Crato-CE,  de 05 dezembro de 2019.

Profª. Drª. Ana Maria Parente Garcia Alencar 
Presidente da Comissão do Processo Seletivo


