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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ 
CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 

DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ (CGE/CE) 
EDITAL Nº 3 – CGE/CE, DE 3 DE JANEIRO DE 2019 

 
O Secretário de Estado Chefe da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará torna pública a 

prorrogação do período de inscrições e do prazo para envio da documentação a que se referem os subitens 
5.2.1.1, 6.4.8.6 e 6.4.9.7 do Edital nº 1 – CGE/CE, de 29 de novembro de 2018, e suas alterações, até as 18 
horas do dia 31 de janeiro de 2019, no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/cge_ce_18. 

Torna pública, ainda, a prorrogação do prazo para pagamento da taxa de inscrição até o dia 25 de 
fevereiro de 2019. 

Torna pública, por fim, em razão da prorrogação, a retificação das datas constantes dos subitens 5.7, 
6.4.4.1.3, 6.4.8.14, 6.4.9.11, 8.1, 8.2, 8.12.1 e 8.12.12 do referido edital, conforme a seguir especificado. 
[...] 
5.7 A relação provisória dos candidatos com inscrição deferida para concorrer na condição de pessoa com 
deficiência será divulgada no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/cge_ce_18, na data 
provável de 11 de fevereiro de 2019. 
[...] 
6.4.4.1.3 Os candidatos deverão verificar, em link específico a ser divulgado na internet, no endereço 
eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/cge_ce_18, na data provável de 4 de fevereiro de 2019, se 
a foto encaminhada obedeceu rigorosamente às instruções contidas no sistema de inscrição e, portanto, foi 
acatada. Caso a foto tenha sido rejeitada, o candidato poderá realizar das 9 horas do dia 4 de fevereiro de 
2019 às 18 horas do dia 5 de fevereiro de 2019 (horário oficial de Brasília/DF), novo envio de uma foto que 
atenda às determinações do sistema. 
[...] 
6.4.8.14 A relação provisória dos candidatos que tiveram o seu pedido de isenção deferido será divulgada 
na data provável de 11 de fevereiro de 2019, no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/cge_ce_18. 
[...] 
6.4.9.11 A relação provisória dos candidatos com atendimento especial deferido será divulgada no endereço 
eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/cge_ce_18, na data provável de 11 de fevereiro de 2019. 
[...] 
8.1 As provas objetivas terão a duração de 5 horas e serão aplicadas na data provável de 17 de março de 
2019, no turno da tarde. 
8.2 Na data provável de 8 de março de 2019, será publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará e divulgado 
na internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/cge_ce_18, o edital que informará 
a disponibilização da consulta aos locais e aos horários de realização das provas. 
[...] 
8.12.1 Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no endereço 
eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/cge_ce_18, a partir das 19 horas da data provável de 19 de 
março de 2019 (horário oficial de Brasília/DF). 
[...] 
8.12.12 O edital de resultado final nas provas objetivas, de resultado final na primeira fase e de convocação 
para o curso de formação será publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará e divulgado na internet, no 
endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/cge_ce_18, na data provável de 9 de abril de 
2019. 
[...] 

ANTÔNIO MARCONI LEMOS DA SILVA 
Secretário de Estado Chefe da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará - Respondendo 


