ORDEM DE SERVIÇO N° 01/2022

Cancela os pontos sorteados nos dias (24 e 25 de
janeiro de 2022) dos setores de estudo relativos
ao curso de Medicina (MedURCA), e suspende o
cronograma do Concurso Público nº 06/2021–
GR para a realização da provas didáticas. Mantém
o andamento do processo seletivo de curso de
Turismo.

A comissão do Processo Seletivo para contratação de Professor Temporário para os
cursos de Medicina e Turismo, regido pelo Edital nº 006/2021, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o aumento significativo dos casos e da demanda assistencial
relativa à Covid-19, no Estado do Ceará, observada, nas últimas semanas, pelas especialistas da
saúde, o que vem acompanhado do aumento dos casos de síndromes respiratórias agudas graves;
CONSIDERANDO que esse cenário inspira maiores cuidados e prudência por parte
de todos, a fim de se evitar o avanço da disseminação da doença, tornando necessária a adoção de
novas medidas pelo Poder Público, buscando conter essa proliferação e, assim, proteger a saúde da
população;
CONSIDERANDO o disposto no DECRETO Nº34.513, de 15 de janeiro de 2022
ao qual prevê que durante o isolamento social, poderão ser realizados concursos e seleção públicas
destinadas ao preenchimento de cargos ou funções no serviço público, cabendo aos responsáveis
pela organização a obediência a todas as medidas e cautelas sanitárias estabelecidas contra a
disseminação da Covid-19, buscando garantir a saúde de candidatos e demais pessoas envolvidas no
procedimento.
RESOLVE:
1. Cancelar os pontos sorteados nos dias (24 e 25 de janeiro de 2022) dos
setores de estudo relativos ao curso de Medicina (MedURCA), e suspender o
cronograma do Concurso Público nº 06/2021–GR para a realização da
provas didáticas e das fases subsequentes até o dia 31/01/2022. Após a
referida data, será realizada nova avaliação do cenário epidemiológico dos
casos de Covid-19 dos candidatos e avaliadores do certame;
2. Manter o cronograma do processo seletivo para o curso de Turismo tendo
em vista não terem sido registrados casos de Covid-19 em candidatos e
professores do referido curso, sendo mantidos e válidos os sorteios dos
pontos de estudos bem como a prova didática;
3. Informar que, tão logo seja definido novo cronograma, com novas datas para
a realização das provas didáticas e das fases subsequentes, o mesmo será
disponibilizado no link de concursos da Universidade Regional do Cariri–
URCA, através do site (www.urca.br/prograd/editais-aditivos-e-erratas).

Essa medida visa garantir a segurança de candidatos, equipe responsável pela aplicação das
provas e demais pessoas envolvidas, evitando-se com isso a propagação e disseminação do
Vírus.

COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO
Crato/CE, 24 de janeiro de 2022.

