MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ

CONCURSO PÚBLICO - TAE
EDITAL Nº. 12/GR-IFCE/2014

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO CEARÁ (IFCE), no uso de suas atribuições e considerando as ocorrências que
impediram a aplicação das provas escritas em alguns locais previstos durante o período da tarde do dia
22 de junho de 2014, referentes ao Concurso Público para servidores técnico-administrativos dessa
instituição, objeto do Edital nº 05/GR-IFCE/2014, resolve:
1. Anular a prova escrita aplicada no período da tarde do dia 22/06/2014 no concurso público
disciplinado pelo Edital nº 05/GR-IFCE/2014 para os cargos do nível D:
a) Assistente em administração;
b) Técnico laboratório – área informática;
c) Técnico laboratório – área química;
d) Técnico em audiovisual;
e) Técnico em contabilidade;
f) Técnico em eletrotécnica;
g) Técnico em secretariado;
h) Técnico em tecnologia da informação.
2. Manter o regular prosseguimento do concurso público para todos os cargos dos níveis C e E, cuja
aplicação de todas as provas escritas foi realizada no período da manhã do dia 22/06/2014, tendo em
vista não ter ocorrido qualquer incidente que tenha ferido a isonomia entre os candidatos inscritos para
esses cargos.
3. Estabelecer a data de 24/06/2014 para divulgação dos gabaritos da prova escrita dos níveis C e E.
4. Fixar, em observância ao subitem 7.23 do Edital nº 05/GR-IFCE/2014, os dias 25/06/2014 e
26/06/2014 para interposição de recurso quanto à questão da prova ou gabarito oficial para os cargos C
e E, podendo ser realizada:
a) presencialmente, mediante requerimento específico (modelo disponível no sítio do IFCE), dirigido à
Comissão Coordenadora do Concurso, devidamente fundamentado e protocolizado no endereço
constante do subitem 1.1 do Edital nº 05/GR-IFCE/2014 (Av. 13 de Maio, 2081 - Benfica, em
Fortaleza/CE), no horário de 9h às 17h; ou
b) por meio de sistema eletrônico, cujo link para acesso estará disponível na página oficial do concurso
público, no horário de 9h do dia 25/06/2014 até às 17h do dia 26/06/2014.
5. Estabelecer que será expedido novo cronograma, por meio de Edital específico, dispondo sobre a
data de aplicação de nova prova escrita para os cargos do nível D.
6. Manter os demais dispositivos estabelecidos no Edital nº 05/GR-IFCE/2014.

Fortaleza, 24 de junho de 2014.

Virgílio Augusto Sales Araripe
Reitor do IFCE

