GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI – URCA
Comissão Executiva do Vestibular - CEV

ORDEM DE SERVIÇO Nº 01/2021–CEV

A COMISSÃO EXECUTIVA DO VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI URCA, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA os candidatos para 2ª e 3ª FASES do CONCURSO PÚBLICO
PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ, Edital Nº 001/2020, com
fundamento nos seus itens 21.10 e 21.12.
O concurso público para provimento de cargos efetivos do município de Crato será realizado em três FASES,
compostas de 1ª FASE: Prova Escrita Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; 2ª FASE: TAF, TAP, cursos de
formação e Prova Prática para os cargos: de Nível Superior (Professor, Instrutor de Libras, Instrutor de Braille, Agente de
Trânsito) e de Nível Médio (Agente de Endemias, Intérprete de Libras, Intérprete de Braille; Guarda Municipal e Músico)
de caráter eliminatório e classificatório e 3ª FASE: Prova de Títulos para os cargos de nível superior de caráter
classificatório.
O resultado final da 1ª FASE foi publicado dia 31 de agosto de 2021, onde consta o resultado final para os cargos,
somente, da 1ª FASE e convocação dos candidatos para 2ª e 3ª FASES.
As Normas, Regras e Instruções da 2ª FASE estão descritas no ANEXO V, sendo essa FASE de caráter
classificatório e eliminatório. Serão CONVOCADOS para a 2ª FASE, os candidatos não eliminados e melhor classificados
na 1ª FASE, em número igual ou até 05 (cinco) vezes o número de vagas oferecidas por cargo, respeitando-se os
empatados na última colocação.
As convocações para 2ª e 3ª FASES serão feitas por cargos e por ordem alfabética dos cargos. O detalhamento de
cada etapa da 2ª FASE com os respectivos endereços, datas e horários serão divulgados pela Comissão Executiva do
Vestibular – CEV de acordo com CRONOGRAMA DAS 2ª E 3ª FASES.
Não haverá 2ª (segunda) chamada para as próximas FASES e nem realização dessas FASES fora da data, horário
e local estabelecido pela CEV. Não caberá recurso contra a 2ª e 3ª FASES do CERTAME.
2ª FASE
I.
TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF): período de 20 a 31 de outubro de 2021.
Será aplicado para os cargos de Agente de Endemias, Agente de Trânsito e Guarda Municipal.
Critérios para o candidato se apresentar para o TAF:
O candidato deverá comparecer, em data e horário previsto em cronograma, com trajes apropriados para a prática
de educação física, munido de ATESTADO MÉDICO ORIGINAL, específico para tal fim, emitido com antecedência
máxima de 30 (trinta) dias da data de realização do teste;
No atestado médico, deverá constar, expressamente, que o candidato esteja APTO para realizar o Teste de
Aptidão Física deste concurso e conter data, assinatura, carimbo e CRM do profissional.
Teste de Aptidão Física (TAF)
O TAF avaliará o condicionamento físico e a capacidade geral dos candidatos da seguinte forma:
- Força/Resistência de Membros Superiores;
- Resistência Abdominal;
- Resistência Aeróbia;
Para realização do TAF, serão admitidos nos locais de prova, somente, os candidatos trajados com vestimenta
adequada para prática, portando camiseta (manga curta ou longa), calção ou calça (para prática de exercício físico) e tênis
(próprio para prática de exercício físico). Antes da realização de cada teste, será imprescindível a prática de exercícios de
aquecimento e de alongamento, ficando o candidato responsável pela sua execução. Orienta-se, ainda, que a última
refeição do candidato seja realizada pelo menos duas horas antes do teste. Os testes de avaliação de aptidão física não
ocorrerão necessariamente na ordem em que se encontram na convocatória, podendo sofrer alteração na ordem de
execução em função das condições climáticas ou de outros fatores, a critério da banca examinadora. Ainda, poderá ser
estipulada pela banca examinadora a execução do teste em dias diferentes, a depender da quantidade de candidatos
aprovados.
O resultado de cada teste, APTO ou INAPTO, será registrado pelo examinador na Ficha de Avaliação do
candidato ao terminar a aplicação, quando o candidato deverá tomar ciência do resultado obtido. O candidato que não
alcançar a marca mínima estipulada na tabela de avaliação em qualquer um dos testes físicos não poderá prosseguir na
realização dos demais testes, sendo, logo, considerado inapto na avaliação de aptidão física e, consequentemente,
eliminado do Concurso, não sendo permitida a sua permanência no local de realização de testes. Será considerado APTO
na avaliação de aptidão física, o candidato que realizar todos os testes e alcançar a marca mínima estipulada para cada
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um deles.
Será considerado INAPTO, na avaliação de aptidão física e, consequentemente, eliminado deste Concurso Público, o
candidato que deixar de realizar algum dos testes exigidos e/ou não alcançar a marca mínima em qualquer um dos testes
e/ou não comparecer. Não será permitido o auxílio mútuo entre os candidatos durante a realização das provas do exame
físico, sendo considerados eliminados do concurso àqueles que o fizerem;
II.

PROVA PRÁTICA:

NÍVEL SUPERIOR:
1. MAGISTÉRIO: período de 01 a 13 de novembro de 2021;
Os candidatos ao Magistério deverão comparecer em local, data e hora divulgadas na convocatória para sorteio dos
temas a serem apresentados em forma de aula expositiva, com duração mínima de 40 minutos e máxima de 50 minutos,
com prazo de 24 (vinte e quatro) horas para preparação do tema sorteado, devendo, portanto, comparecer no dia seguinte
no mesmo local e hora do sorteio. Para professor de Língua Inglesa deverá ser apresentada a aula expositiva na Língua
Inglesa.
É de inteira responsabilidade do candidato providenciar o material necessário para a aula expositiva. A CEV e a
Prefeitura Municipal de CRATO não fornecerão material para a aula expositiva.
A banca da aula expositiva será composta por 03 (três) professores da área ao qual o candidato está concorrendo
Critérios de Avaliação para a prova prática são:
1. ASPECTOS TÉCNICOS
2. ASPECTOS PRÁTICOS
APRESENTAÇÃO DO PLANO DE AULA – adequação ADEQUAÇÃO DO CONTEÚDO A BNCC E A
ao tema sorteado, obediência aos modelos vigentes (0-10 LITERATURA CORRENTE (0-20 pontos)
pontos)
UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DIDÁTICOS – DIDÁTICA – deixou claro o objetivo da aula, esclareceu
quadro, projetor, cartaz, texto de suporte, atividades. (0- sobre o que seria tratado (0-15 pontos)
10 pontos)
HORÁRIO – início da aula, distribuição do tempo dentro UTILIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO E DE
das atividades propostas e encerramento (0-10 pontos)
APRENDIZAGEM – linguagem acessível, domínio do
tema, reiteração de assuntos relevantes. (0-20 pontos)
OCUPAÇÃO DO ESPAÇO EM SALA DE AULA – AVALIAÇÃO – deixou clara a maneira de verificar a
dinamicidade, atenção aos diferentes espaços, postura. (0- aprendizagem. (0-15 pontos)
10 pontos)
Totalizando 40 pontos
Totalizando 60 pontos
TOTAL GERAL 100 pontos
2. INSTRUTOR DE LIBRAS: período de 17 a 23 de novembro de 2021;
Para o cargo de instrutor de Libras, a prova prática será individual de caráter eliminatório e classificatório, valendo
até 100 (cem) pontos. A nota da prova prática corresponderá à média aritmética dos pontos atribuídos ao candidato por
cada membro da banca, que será composta por 03 (três) examinadores. O mínimo para classificação, nesta prova, é de 70
(setenta) pontos.
Os candidatos deverão comparecer em local, data e hora divulgados na convocatória para discorrer em língua de sinais
sobre o tema “Literatura Surda” em forma de aula expositiva, com duração mínima de 10 (dez) minutos e máxima de 15
(quinze) minutos.
É de inteira responsabilidade do candidato providenciar o material necessário para a aula expositiva. A CEV e a
Prefeitura Municipal de CRATO não fornecerão material para a aula expositiva.
A banca da aula expositiva será composta por 03 (três) professores da área ao qual o candidato está concorrendo
Critérios de Avaliação para a prova prática
a) FLUÊNCIA NA LIBRAS: vocabulário, classificadores, uso do espaço, expressão facial e corporal, sintaxe da Libras.
(nota máxima: 40 pontos);
b) PLANO DE AULA: apresentação, organização lógica, relação do plano com a aplicação. (nota máxima: 10 pontos);
c) DOMÍNIO DO CONTEÚDO: demonstração de conhecimento articulado acerca do conteúdo apresentado. (nota
máxima: 40 pontos);
d) UTILIZAÇÃO ADEQUADA DO TEMPO: utilização equilibrada do tempo disponível para execução da prova, o que
implica numa apresentação que respeite os limites definidos no Edital e eficientemente concretize a aula, mantendo
qualidade de sinalização e de conteúdo. (nota máxima: 10 pontos).
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3. INSTRUTOR DE BRAILLE: período de 17 a 23 de novembro de 2021;
A prova prática para instrutor de Braille de caráter eliminatório e classificatório, terá duração de até 3h (três horas). O
(a) candidato(a) realizará a transcrição de textos e/ou questões do sistema convencional de escrita (escrita em tinta) para
o Sistema Braille e do Sistema Braille para o Sistema convencional de escrita.
O (a) candidato(a) deverá portar, para realização da prova prática, uma reglete, prancheta e punção, ou apenas a reglete
e punção, caso o (a) mesmo (a) não necessite do apoio da prancheta.
A prova prática contemplará questões e/ou textos baseados na Grafia Braille para a Língua Portuguesa, no Código
Matemático Unificado para a Língua Portuguesa e na Grafia Química Braille para Uso no Brasil.
O (a) candidato(a) deverá realizar, na prova prática, a transcrição de 7 (sete) questões e/ou textos em tinta para Braille
e a transcrição de 3 (três) textos em Braille para tinta, totalizando 10 (dez) questões. Cada questão valerá 10 pontos se
transcritas de forma correta. As questões e/ou textos só serão pontuados se forem transcritos corretamente em sua
totalidade.
O mínimo para classificação, nesta prova, é de 60 (sessenta) pontos.
4. AGENTE DE TRÂNSITO: período de 01 a 05 de dezembro de 2021
A prova prática para o cargo de Agente de Trânsito consistirá em exame de direção veicular, a ser realizado com
veículo Categoria B e motocicleta, na presença de examinador, quando será avaliado o comportamento do candidato com
relação às regras gerais de trânsito e o desempenho na condução dos veículos. Só farão a prova prática (se houver) os
candidatos que estiverem em condições de APTO no TAF e TAP.
NÍVEL MÉDIO:
1. INTERPRETE DE LIBRAS: período de 17 a 23 de novembro de 2021;
A prova prática será individual de caráter eliminatório e classificatório, valendo até 100 (cem) pontos. A nota da prova
prática corresponderá à média aritmética dos pontos atribuídos ao candidato por cada membro da banca, que será
composta por 03 (três) examinadores. O mínimo para classificação, nesta prova, é de 60 (sessenta) pontos.
No dia da prova, os candidatos serão divididos em duas turmas e em dois períodos. No período da manhã, deverão
comparecer no horário das 7h30min todos aqueles de ordem alfabética da letra “A” até a letra “L”. No período da tarde,
deverão comparecer no horário das 12h30min, todos os candidatos de ordem alfabética da letra “M” até a letra “W”.
Em cada período, todos os candidatos que chegaram no mesmo horário já pré-definido, ficarão em uma sala e serão
conduzidos individualmente por um fiscal para realização de sua prova prática. A ordem de apresentação dos candidatos
em cada período será definida por ordem alfabética, ao término da prova prática o candidato será direcionado para fora
das dependências do local de realização, sendo proibido a permanência no local após a realização da prova.
Para o Intérprete de LIBRAS a duração da prova prática será de até 20 (vinte) minutos, dos quais o candidato terá:
a) Até 02 (dois) minutos para a apresentação pessoal, sendo interrompido pela banca o candidato que ultrapassar esse
tempo, onde o(a) candidato(a) utilizará a Língua Brasileira de Sinais para se identificar, falar sobre sua formação na área,
sobre sua atuação junto à comunidade de surdos e sobre suas perspectivas de atuação profissional, valendo até 20 (vinte)
pontos;
b) Aproximadamente 06 (seis) minutos para o candidato assistir um vídeo, gravado em Língua Portuguesa, em seguida,
ele assistirá novamente ao mesmo vídeo e, então, fará a interpretação simultânea em Língua Brasileira de Sinais, valendo
até 40 (quarenta) pontos;
c) Aproximadamente 06 (seis) minutos para o candidato assistir um vídeo, gravado em Língua Brasileira de Sinais, em
seguida, ele assistirá novamente ao mesmo vídeo e, então, fará a interpretação simultânea em Língua Portuguesa, valendo
até 40 (quarenta) pontos.
A avaliação da prova prática de Intérprete de Libras consistirá da análise dos critérios descritos a seguir:
a) Apresentação: fluência em Libras, levando em consideração o uso adequado de vocabulário e de gramática.
b) Fluência em LIBRAS: vocabulário em Libras, classificadores, uso do espaço, expressão facial, significados, estruturas
linguísticas.
c) Fluência em Língua Portuguesa: vocabulário português, significados, estruturas linguísticas usadas, conteúdos
semânticos, pragmáticos e vocabulário.
O candidato que não comparecer será automaticamente desclassificado do processo seletivo."
2. INTERPRETE DE BRAILLE: período de 17 a 23 de novembro de 2021;
A prova prática para intérprete de Braille de caráter eliminatório e classificatório, terá duração de até 3h (três horas).
O (A) candidato(a) realizará a transcrição de textos e/ou questões do sistema convencional de escrita (escrita em tinta)
para o Sistema Braille e do Sistema Braille para o Sistema convencional de escrita.
O (a) candidato(a) deverá portar, para realização da prova prática, uma reglete, prancheta e punção, ou apenas a reglete
e punção, caso o (a) mesmo (a) não necessite do apoio da prancheta.
A prova prática contemplará questões e/ou textos baseados na Grafia Braille para a Língua Portuguesa, no Código
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Matemático Unificado para a Língua Portuguesa e na Grafia Química Braille para Uso no Brasil.
O (A) candidato(a) deverá realizar, na prova prática, a transcrição de 7 (sete) questões e/ou textos em tinta para Braille
e a transcrição de 3 (três) textos em Braille para tinta, totalizando 10 (dez) questões. Cada questão valerá 10 pontos se
transcritas de forma correta. As questões e/ou textos só serão pontuados se forem transcritos corretamente em sua
totalidade.
O mínimo para classificação, nesta prova, é de 60 (sessenta) pontos.
3. MÚSICO: período de 20 a 31 de outubro de 2021;
O candidato toca/executa o que está sendo pedido no ANEXO V do edital. Para cada candidato devemos reservar
cerca de 20 a 30 mim. A prova deverá ser individual e os candidatos não poderão ver a prova uns dos outros.
Cada candidato deverá levar e se responsabilizar por seu instrumento e partituras.
Os critérios de avaliação:
- Execução das escalas (2 pontos);
- Leitura à primeira vista (2 pontos);
- Execução e interpretação musical (5 pontos);
- Marcação de compasso com a regência (1 ponto)
Pontos a serem observados: Interpretação, afinação, leitura e técnica instrumental
4. CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA: período de 18 a 22 de outubro de 2021;
Para o cargo de Agente de Endemias terá Curso Introdutório para Agentes de Combate às Endemias (ACE) com
Carga-horária 40 horas/aula (30 teóricas e 10 práticas). O curso deverá ser realizado de forma virtual para a turma
completa e a turma será dividida para a prática. na forma presencial para evitar aglomeração e seguindo todos os cuidados
de prevenção a COVID 19.
Curso Introdutório para Agentes de Combate às Endemias (ACE)
Conteúdo Programático:
1 – Perfil, competências e fundamentação legal do trabalho do ACE;
2 – O SUS e a organização estrutural dos serviços de saúde no Brasil;
3 – Ética profissional e humanização na atenção à saúde;
4 – ACE: trabalho em equipe e comunicação;
5 – A visita domiciliar e a técnica de entrevista;
6 - Técnicas de pesquisa larvária, manuseio de larvicidas/inseticidas e uso de E.P.I.;
7 – O território do ACE e áreas de risco;
8 – A promoção da saúde e a prevenção no trabalho do ACE;
9 – Enfrentamento de situações endêmicas e epidêmicas;
10 - Noções básicas de doenças como: Febre Amarela, Dengue, Zika e Chikungunya (Aspectos biológicos, manejo
integrado, prevenção e controle dos vetores);
11 – Esquistossomose, leishmaniose, leptospirose, doença de chagas, tracoma e raiva;
12 - Fundamentos básicos sobre controle de roedores, animais peçonhentos e outros reservatórios animais de doenças;
13 – Plano de enfrentamento contra a Covid-19:
5. TESTE DE APTIDÃO PSICOLOGICA (TAP): período de 24 a 30 de novembro de 2021.
Para os cargos de Agente de Trânsito e Guarda Municipal
3ª FASE
PROVA DE TÍTULOS: (somente para os cargos de nível superior)
O candidato deverá preencher e imprimir o Formulário de Títulos (ANEXO VI do Edital), disponível no endereço
eletrônico http://cev.urca.br/concursos, anexar cópia autenticada em cartório de toda a documentação comprobatória.
No caso de cópia não autenticada em cartório, o candidato deve levar os originais a fim de autenticação pelo
funcionário que receberá a documentação.
Para efeito de pontuação, somente serão aceitos os documentos que comprovem os títulos listados no item 14.4 do
edital.
O recebimento dos títulos autenticados em cartório no período de 05 a 07 de janeiro de 2022, será presencial na sede
da CEV (Rua Teófilo Siqueira, 734) nos horários das 8:00 às 12 horas e das 14 às 16:30 horas ou pelos correios com data
de postagem até dia 07 de janeiro de 2022 (títulos autenticados em cartório). Não serão aceitos títulos encaminhados por
correio eletrônico.
Em todas as fases será obedecido os protocolos de prevenção a COVID – 19.
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PROTOCOLOS DE CONTIGÊNCIA DE PREVENÇÃO CONTRA COVID - 19
Os protocolos sanitários a seguir constam do Plano de contingência referente à COVID-19, elaborado pela Secretaria
de Saúde do Estado do Ceará:
a) O ingresso aos locais de prova só será permitido, obrigatoriamente, mediante o uso de MÁSCARAS DE
PROTEÇÃO INDIVIDUAL E PORTANDO UMA MÁSCARA RESERVA ACONDICIONADA EM EMBALAGENS
TRANSPARENTES (opcional).
b) Manter OBRIGATORIAMENTE durante toda a realização da prova, o distanciamento social (no mínimo de 1,5m)
entre os demais candidatos.
c) A máscara facial (descartável ou reutilizável) é de uso obrigatório devendo a mesma cobrir adequadamente o nariz
e a boca do candidato.
d) O Candidato só poderá ficar sem máscara apenas durante o consumo ou a ingestão de água, sucos ou similares.
e) OS CANDIDATOS PODERÃO ENTRAR NO LOCAL DE APLICAÇÃO DE PROVAS PORTANDO SEUS
PRÓPRIOS FRASCOS DE ÁLCOOL EM GEL OU OUTROS ANTISSÉPTICOS PARA AS MÃOS
f) OS CANDIDATOS PODERÃO ENTRAR NO LOCAL DE APLICAÇÃO DE PROVAS PORTANDO
GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL
g).O Equipamento de Proteção Individual - EPI que apresente algum dano será substituído de imediato. Será vedado
o compartilhamento de abjetos de uso pessoal entre os candidatos e aplicadores de provas.
h) o candidato que, por ventura, venha a comparecer ao local de prova utilizando viseira (face sheild) e óculos de
proteção facial deverá retirar o EPI no momento da identificação.
i) caso haja necessidade de descarte da máscara de proteção facial, o candidato deverá desprezá-la em recipiente de
lixo contendo saco plástico no seu interior de uso exclusivo para este fim.

________________________________________________________________________________________________________________________
Rua Teófilo Siqueira, 734 – Crato/Ceará – 63.100-010 - Fones: 3102.1230/3102.1276
5

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI – URCA
Comissão Executiva do Vestibular - CEV

DATA/PERÍODO
10 de setembro de 2021
18 a 22 de outubro de
2021
20 a 31 de outubro de
2021
01 a 13 de novembro de
2021
17 a 23 de novembro de
2021
24 a 30 de novembro de
2021
01 a 05 de dezembro de
2021

CRONOGRAMA DAS 2ª E 3ª FASES
MODALIDADE
EVENTOS
PREVISÃO DE DIVULGAÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO DA
ON-LINE
2ª FASE
PRESENCIAL /
CURSO INTRODUTÓRIO PARA AGENTES DE COMBATE ÀS
ON-LINE
ENDEMIAS (ACE)
PREVISÃO DE APLICAÇÃO PROVA PRÁTICA PARA DE
MÚSICO E APLICAÇÃO DO TAF: lista de convocados, local e
PRESENCIAL
horário para os cargos de agente de endemia, agente de trânsito e
guarda municipal
PREVISÃO DE APLICAÇÃO PROVA PRÁTICA PARA
PRESENCIAL
MAGISTÉRIO
PREVISÃO DE APLICAÇÃO PROVA PRÁTICA PARA
PRESENCIAL
INSTRUTOR DE LIBRAS, INSTRUTOR DE BRAILLE,
INTERPRETE DE LIBRAS, INTERPRETE DE BRAILLE
TESTE DE APTIDÃO PSICOLOGICA (TAP)
PRESENCIAL
PRESENCIAL

15 de dezembro de 2021

ON-LINE

05 a 07 de janeiro de
2022
Até dia 20 de janeiro de
2022

PRESENCIAL /
CORREIOS

Até dia 28 de janeiro de
2022
DIA SEGUINTE AO
RESULTADO
PARCIAL
Até dia 31 de janeiro de
2022

ON-LINE
ON-LINE

ON-LINE
ON-LINE

PREVISÃO DE APLICAÇÃO PROVA PRÁTICA PARA AGENTE
DE TRÂNSITO
PREVISÃO DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA 2ª FASE
Através do site: cev.urca.br
PROVA DE TÍTULOS
PREVISÃO DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA 3ª FASE
Através do site: cev.urca.br
RESULTADO PARCIAL DO CONCURSO PARA OS CARGOS
COM 2ª E 3ª FASE
Através do site: cev.urca.br
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO RESULTADO PARCIAL
DO CONCURSO PARA OS CARGOS COM 2ª E 3ª FASE
Através do site: cev.urca.br
RESULTADO FINAL DO CONCURSO
Através do site: cev.urca.br

Crato (CE), 10 de setembro de 2021.

Ana Josicleide Maia
Comissão Executiva do Vestibular
CEV/URCA
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