
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS
EDITAL Nº003/2006

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ
e o DIRETOR GERAL DO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ, no uso das suas atribuições
legais, tornam pública a abertura das inscrições e estabelecem normas para a realização do Concurso Público de Provas e Títulos
destinados a selecionar candidatos para o provimento de 18 empregos públicos de Analista de Políticas Públicas - APP, a serem lotados
no Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, criados pela Lei no 13.666, de 20 de setembro de 2005, publicadas no Diário
Oficial de 23 de setembro de 2005, o qual será regido pela Legislação pertinente e pelas disposições regulamentares contidas no presente
Edital e seus Anexos.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O Concurso regido por este Edital visa:

a) selecionar candidatos para o preenchimento de vagas para o emprego público de Analista de Políticas Públicas – APP conforme
consta no Anexo I, deste Edital;

b) servir de base para formar um Cadastro Reserva constituído por todos os candidatos aprovados no Concurso e que, na ordem de
classificação final referente ao emprego público, se posicionem além do número de vagas a ele destinado.

1.2. O Cadastro Reserva destina-se ao suprimento de vagas oriundas de desistência ou exclusão de candidatos ou, ainda, para o
preenchimento de novas vagas que venham a surgir, dentro do prazo de validade do Concurso.

1.3. O Concurso regulamentado por este Edital, estará a cargo da Fundação Universidade Estadual do Ceará – FUNECE, por intermédio
da Comissão Executiva do Vestibular da Universidade Estadual do Ceará – CEV/UECE, que ficará responsável pelos trabalhos
técnicos e operacionais relativos às inscrições, banco de dados, elaboração, aplicação e correção das provas, avaliação de títulos,
recursos administrativos, bem como a emissão de listagens e relatórios, incluindo-se a da classificação final dos candidatos
aprovados.

1.4. O Concurso será coordenado por uma Comissão de servidores da Secretaria de Planejamento e Coordenação, da Secretaria da
Administração e do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará designada para este fim.

1.5. São atribuições do emprego público de Analista de Políticas Públicas:
I. desenvolvimento de trabalho de nível superior na área de Planejamento e Políticas Públicas do Governo Estadual, abrangendo

estudos e pesquisas geo-sócio-econômicas;
II. elaboração de análise de cenários macroeconômicos, estabelecendo orientações e diretrizes estratégicas;
III. coordenação de trabalhos ligados à formulação, implementação e avaliação de Políticas Públicas;
IV. elaboração de pesquisas e estudos de suporte técnico aplicados à formulação, monitoramento e avaliação de Políticas Públicas

adotadas no Estado;
V. realização de estudos e diagnósticos sobre as condições de desenvolvimento econômico, social e espacial do Estado;
VI. prestação de assessoria técnica no processo de elaboração de políticas públicas no Estado;
VII. desenvolvimento de estudos sobre a avaliação de impactos e da eficácia das políticas, projetos e ações desenvolvidas pelo

Governo Estadual;
VIII. desenvolvimento e disponibilização de metodologias e técnicas de concepção, elaboração, monitoramento e avaliação de

Políticas Públicas para o Governo Estadual;
IX. prestação de consultoria técnica a outros órgãos e entidades da administração estadual, dos municípios e da iniciativa privada,

conforme autorização expressa do Diretor Geral do IPECE desde que esta atividade seja de interesse do IPECE e que haja
autorização de seu Diretor Geral para a realização da consultoria;

X. outras atribuições que lhes forem designadas pela Diretoria do IPECE.
1.6. O provimento no emprego público, objeto deste Concurso, será na referência inicial A1, da classe A.
1.7. A remuneração inicial do emprego público de Analista de Políticas Públicas é composta por uma parcela fixa, no valor de

R$2.000,00 (dois mil reais), correspondente ao salário da classe/referência inicial - A1, para uma carga horária semanal de 40
(quarenta) horas, e outra variável referente à Gratificação de Desempenho de Atividade de Analise de Políticas Públicas: – GDAP —
, incidente sobre o salário básico, até o percentual de 40% (quarenta por cento), condicionada à avaliação de desempenho individual
e institucional, conforme dispõe a Lei Estadual no 13.666/2005 e legislação complementar.

1.8. No artigo 20 da Lei estadual no 13.666/2005 consta a instituição da gratificação de titulação para os ocupantes do emprego público
de Analista de Políticas Públicas, nos seguintes percentuais:

a)15% para especialistas;
b)30% para mestres;
c)60% para doutores.

1.9. O candidato aprovado no Concurso Público e convocado para contratação será submetido ao regime jurídico da Consolidação das
Leis do Trabalho – CLT vigente.

1.10. O Concurso de que trata este Edital é composto das seguintes fases:
1a Fase: Prova de Conhecimentos Gerais e Prova de Conhecimentos Específicos, ambas de caráter eliminatório e classificatório.
2a Fase: Prova de Títulos, de caráter, apenas, classificatório.

1.11. Os seguintes Anexos são partes integrantes deste Edital:
Anexo I — Denominação do emprego público, número de vagas para ampla disputa, número de vagas reservadas para

portadores de deficiência e qualificação exigida para ingresso no emprego público.
Anexo II — Quadro relativo às Provas Escritas, contendo as seguintes informações: Denominação das Provas, disciplinas que

compõem as Provas, número de questões por disciplina e valor das questões e perfil mínimo de aprovação por
prova, por disciplina e pelo conjunto das provas.



Anexo III — Programa da Prova de Conhecimentos Gerais e da Prova de Conhecimentos Específicos.
Anexo IV — Quadro com a descrição dos títulos que serão avaliados e suas respectivas pontuações.

2. DAS VAGAS PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
2.1. O candidato que se julgar amparado pelo Decreto no 3.298, de

20/12/99, publicado na Seção 1 do Diário Oficial da União (DOU) de 21/12/99, alterado pelo Decreto no 5.296, de 02/12/2004,
publicado na Seção 1 do DOU de 03/12/2004, poderá concorrer às vagas reservadas a portadores de deficiência, indicadas no
Anexo I, compatível com o exercício das atribuições do emprego público de Analista de Políticas Públicas, na forma da
legislação em vigor.

2.2. Serão reservadas aos candidatos portadores de deficiência compatível com o exercício das atribuições do Analista de Políticas
Públicas 5% do total de vagas, na forma prevista no Decreto Federal no 3.298/99.

2.3. O candidato portador de deficiência, que desejar concorrer nesta condição, deverá, no ato da inscrição, declarar-se portador de
deficiência compatível com exercício do emprego público de Analista de Políticas Públicas.

2.4. A não observância do disposto no subitem 2.3 acarretará a perda do direito de concorrer às vagas reservadas para candidatos
portadores de deficiência.

2.5. O candidato que optar por concorrer como portador de deficiência participará do concurso em igualdade de condições com os
demais candidatos, no que se refere ao conteúdo, à avaliação, ao horário de início e local de aplicação das provas e à nota mínima
exigida para todos os candidatos.

2.6. O candidato que optar por concorrer como portador de deficiência, conforme indicação feita no ato da inscrição, será submetido à
perícia oficial ou credenciada pelo Estado do Ceará, que terá decisão terminativa sobre a sua qualificação como portador de
deficiência, sobre o grau da deficiência e sobre a compatibilidade da deficiência para com o exercício das atribuições do emprego
público de Analista de Políticas Públicas.

2.7. A convocação para a perícia oficial ou credenciada pelo Estado do Ceará, de que trata o subitem anterior, poderá ocorrer em
qualquer etapa do Concurso.

2.8. O não comparecimento à convocação para a Perícia, no prazo estabelecido, acarretará na eliminação do candidato do Concurso.
2.9. O candidato deverá comparecer à perícia oficial ou credenciada pelo Estado do Ceará, munido de laudo médico atualizado que

ateste a espécie e o grau ou nível de deficiência e sua provável causa, com a expressa referência ao código correspondente da
Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como a provável causa da deficiência.

2.10. O candidato que não for qualificado pela perícia oficial ou credenciada pelo Estado do Ceará como portador de deficiência, nos
termos do art.4o do Decreto no 3.298, de 20/12/1999, alterado pelo Decreto no 5.296, de 02/12/2004, perderá o direito de
concorrer às vagas reservadas a candidatos em tal condição e passará a concorrer juntamente com os candidatos de ampla
concorrência.

2.11. O candidato que for qualificado pela perícia oficial ou credenciada pelo Estado do Ceará como portador de deficiência, mas a
deficiência da qual é portador seja considerada, pela perícia, incompatível para o exercício das atribuições do respectivo emprego,
definidas no subitem 1.5 deste Edital, será considerado INAPTO e, conseqüentemente, eliminado do concurso, para todos os
efeitos.

2.12. A compatibilidade entre as atribuições do emprego público e a deficiência apresentada pelo candidato será avaliada, ainda,
durante o estágio probatório, na forma estabelecida no §2o do art.43 do Decreto no 3.298/99.

2.13. Os candidatos considerados portadores de deficiências se habilitados e classificados, além de figurarem na lista geral de
classificação, terão seus nomes publicados em listagem de classificação em separado.

2.14. Na inexistência de candidatos para as vagas reservadas aos portadores de deficiência ou no caso de reprovação no concurso ou na
perícia, as vagas remanescentes serão ocupadas por outros candidatos não portadores de deficiência, observada a ordem de
classificação.

2.15. O candidato poderá requerer condições especiais para realização das provas, de acordo com suas necessidades, indicadas no ato
de sua inscrição.

2.16. O candidato que não requerer condições especiais no período de inscrição, não terá tratamento diferenciado no período de
realização das provas, seja qual for o motivo alegado.

2.17. As solicitações de condições especiais serão atendidas de acordo com os critérios da razoabilidade e exeqüibilidade.
2.18. Em nenhuma hipótese serão realizadas provas em data e horário diferentes daqueles estabelecidos pela organização do concurso.

3. DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO EMPREGO PÚBLICO
3.1. O candidato aprovado e classificado no concurso, na forma estabelecida neste Edital, será investido no emprego público se atendidas,

cumulativamente, as seguintes exigências:
I. ter sido aprovado e classificado no concurso, na forma estabelecida neste Edital;
II. ter nacionalidade brasileira; no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre

brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, na forma do disposto no art.13 do Decreto
no 70.436, de 18 de abril de 1972;

III. gozar dos direitos políticos;
IV. estar quite com as obrigações eleitorais;
V. estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
VI. ter idade mínima de 18 anos;
VII. ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do emprego público, comprovadas por junta médica do

Instituto de Previdência do Estado do Ceará – IPEC;
VIII. possuir a qualificação exigida para admissão no emprego público de acordo com o Anexo I deste Edital;



IX. apresentar declaração de bens com dados até a data da posse;
X. não ter sido, nos últimos 05 (cinco) anos, na forma da legislação vigente:

a) julgado responsável por atos julgados irregulares por decisão definitiva do Tribunal de Contas da União, do Tribunal de
Contas do Estado, do Distrito Federal ou de Município, ou ainda, por Conselho de Contas de Município;

b) punido, em decisão da qual não caiba recurso administrativo, em processo disciplinar por ato lesivo ao patrimônio
público de qualquer um dos poderes;

XI. Não ter sido condenado em processo criminal por prática de crimes contra a Administração Pública, capitulados nos
Títulos II e XI da Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei no 7.492, de 16 de junho de 1986, e na Lei no 8.429,
de 02 de junho de 1992;

XII. Apresentar outros documentos e atender outras exigências que se fizerem necessários à época da posse.
3.2. A falta de comprovação de qualquer um dos requisitos especificados no subitem anterior e daqueles que vierem a ser estabelecidos

no inciso XI, do mesmo subitem, impedirá a posse do candidato.

4. DA INSCRIÇÃO
4.1. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em

relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
4.2. O período de inscrição será de 15 (quinze) dias, contados a partir do 15o (décimo quinto) dia da data de circulação do Diário Oficial

do Estado (DOE) que publicar este Edital, excetuando-se sábados, domingos e feriados.
4.3. São documentos necessários para inscrição:

a) a ficha-requerimento de inscrição ou de Isenção devidamente preenchida sem emendas ou rasuras;
b) um retrato tamanho 3x4, recente e de frente;
c) a fotocópia da carteira de identidade que será conferida pelo original se não estiver autenticada em cartório;
d) o comprovante do pagamento da taxa de inscrição ou o documento de isenção;

4.4. Não serão aceitos pedidos de inscrição condicional, por via postal, fac-simile (fax) ou extemporânea.
4.5. As inscrições, no período previsto no subitem 4.2, poderão ser feitas nas modalidades presencial ou via internet;
4.6. A Comissão Executiva do Vestibular – CEV/UECE, disponibilizará, em sua sede no Campus do Itaperi, em Fortaleza, um Posto de

Atendimento que funcionará no horário das 8 às 17 horas, com pessoal qualificado, computadores e impressora, para o
preenchimento da ficha de inscrição e do DAE Eletrônico, bem como a emissão desses documentos.

4.7. A taxa de inscrição do Concurso, que será recolhida para a Conta Única do Tesouro Estadual, será de R$100,00 (cem reais), a ser
paga por intermédio de DAE Eletrônico (Documento de Arrecadação Estadual) cujo preenchimento deverá ser feito no site
www.sefaz.ce.gov.br, com Código da Receita “7242-Inscrição de Concursos”.

4.8. A taxa de inscrição recolhida não será devolvida em nenhuma hipótese.
4.9. São isentos do pagamento da taxa de inscrição:

a) Servidor Público vinculado à Administração Pública, direta ou indireta do Estado do Ceará, comprovada a sua situação
mediante cópia autenticada do último extrato de pagamento, nos termos da Lei no 11.551, de 18 de maio de 1989.

b) doador de sangue que tenha no mínimo, duas doações no período de 1 (um) ano, mediante apresentação de Certidão
fornecida pelo Centro de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Ceará – HEMOCE, desde que a última doação tenha
sido realizada num prazo de até 12 meses do último dia de inscrição, nos termos da Lei Estadual no12.559, de 29 de
dezembro de 1995.

4.10. Para efetuar a inscrição presencial, o candidato não isento, deverá seguir as seguintes rotinas:
a) Dirigir-se à sede da CEV/UECE, Av. Paranjana, 1700, Campus do Itaperi, no horário das 8 às 17 horas, para solicitar o

preenchimento e emissão da ficha de inscrição;
b) Solicitar o preenchimento e a impressão do DAE Eletrônico (mencionado no subitem 4.7), para pagamento da taxa de

inscrição;
c) Pagar a taxa de inscrição de R$100,00 (cem reais), na rede de arrecadação de impostos estaduais, utilizando o DAE

Eletrônico;
d) Entregar a documentação descrita no subitem 4.3 na sede da CEV/UECE ou enviá-la por SEDEX para o endereço constante

da alínea c do subitem 4.14 e dentro do prazo estabelecido no subitem 4.11.
4.11. A data limite para entrega da documentação na sede da CEV/UECE ou do carimbo de postagem do SEDEX de que trata a alínea

d do subitem anterior será o primeiro dia útil após o período de inscrição, sendo indeferidos os requerimentos de inscrição que
contrariem o disposto neste subitem.

4.12. Se o candidato for isento deverá seguir as rotinas descritas nas alíneas a e d, do subitem 4.10.
4.13. O pedido de inscrição via internet será iniciado no site www.uece.br, através do “link” Concursos ou diretamente na página

http://www.uece.br/cev/cev_31conc-inscricoes.html e ficará concluído quando o candidato entregar a documentação de inscrição
na sede da CEV/UECE ou remetê-la por SEDEX.

4.14. Para efetuar a inscrição via internet o candidato deverá seguir as seguintes rotinas:
a) preencher a Ficha de Inscrição até as 24 horas do último dia de inscrição, ocasião em que a página da internet será

bloqueada para acesso;
b) preencher o DAE Eletrônico no site www.sefaz.ce.gov.br, imprimi-lo e pagá-lo na rede de arrecadação de impostos

estaduais; os DAE Eletrônicos emitidos no último dia do período de inscrição poderão ser pagos até o primeiro dia útil
subseqüente ao término das inscrições;

c) entregar a documentação descrita no subitem 4.3 na sede da CEV/UECE ou enviá-la por SEDEX, dentro do prazo
estabelecido no subitem 4.11, para:
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4.15. Se o candidato for isento, seguirá as rotinas descritas nas alíneas a e c do subitem anterior.
4.16. A CEV/UECE não se responsabilizará por pedido de inscrição que:

a) não tenha sido recebido por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação ou por outros fatores que
impossibilitem a transferência dos dados;

b) não tenha sido entregue na CEV ou enviado por SEDEX, nos prazos estabelecidos nos subitens 4.2 e 4.11 deste Edital;
c) tenha sido entregue em outro setor da UECE sem especificação da data de entrega ou com data de entrega fora dos prazos

estabelecidos nos subitens 4.2 e 4.11, deste Edital.
4.17. Os pedidos de inscrição serão analisados pela CEV/UECE e aqueles que não estiverem de acordo com as condições estabelecidas

neste Edital serão considerados indeferidos
4.18. A relação dos candidatos com pedido de inscrição deferido será encaminhada para publicação no Diário Oficial do Estado até o

quinto dia útil após o encerramento do período de inscrição e disponibilizada no site da UECE (www.uece.br), após sua
publicação.

4.19. Serão considerados documentos de identidade, para efeito de inscrição: carteiras expedidas pelos Ministérios Militares, pelas
Secretarias de Segurança Pública e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de
exercício profissional (Ordens, Conselhos etc); passaporte brasileiro (ainda válido), carteiras funcionais do Ministério Público e
da Magistratura, carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valem como identidade; carteira nacional
de habilitação (somente o modelo novo, com foto, obedecido o período de validade).

4.20. Não serão aceitos como documentos de identidade: certificado de reservista, carteira de trabalho, boletim de ocorrência, certidões
de nascimento ou casamento, títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo ou modelo novo com período de validade
vencido), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade nem documentos ilegíveis, não-identificáveis e/ou
danificados.

4.21. Não serão aceitas inscrições por quaisquer outras vias, que não sejam as definidas no subitem 4.6, deste Edital.
4.22. A inscrição poderá ser feita por procurador, mediante a entrega de procuração, com reconhecimento de firma e com poderes

expressos para inscrição no concurso e acompanhada de cópia legível do documento de identidade do procurador.
4.23. O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas informações prestadas por seu procurador, arcando com

as conseqüências de eventuais erros e/ou omissões de seu representante no preenchimento do formulário de inscrição e em sua
entrega.

5. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS
5.1. As provas serão aplicadas em Fortaleza em data, locais e horários que constarão do cartão de informação do candidato.
5.2. A data da prova será divulgada no Quadro de Avisos da CEV/UECE e disponibilizada nos sites da UECE (www.uece.br) e do

IPECE (www.iplance.ce.gov.br).
5.3. O candidato deverá comparecer ao local designado para prestar as provas com antecedência de 60 (sessenta) minutos do horário

previsto para o seu início, munido de caneta esferográfica de tinta preta ou azul e do documento oficial e original de identidade
apresentado no ato da inscrição e que está mencionado no subitem 4.19.

5.4. Será exigida a apresentação do documento original, não sendo aceitas fotocópias, ainda que autenticadas.
5.5. O candidato que não apresentar documento oficial de identidade não realizará as provas.
5.6. Os documentos deverão estar em perfeitas condições de forma a permitir com clareza a identificação do candidato e de sua

assinatura.
5.7. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização da prova, documento de identidade original, por

motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial
expedido, no máximo, há 30 (trinta) dias.

5.8. O candidato que se enquadre nas disposições do subitem anterior será submetido à identificação especial e condicional,
compreendendo coleta de dados, de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio.

5.9. Também será submetido à identificação especial e condicional de que trata o subitem 5.8, o candidato cujo documento oficial de
identidade apresente dúvidas quanto à sua fisionomia ou assinatura.

5.10. O candidato enquadrado nos subitens 5.7 e 5.9 deverá comparecer à sede da CEV, portando documento de identidade original,
para regularizar sua situação.

5.11. O candidato submetido à Identificação Especial e Condicional que não regularizar sua situação será eliminado do Concurso.
5.12. Não será permitido ao candidato entrar no local de realização das provas após o fechamento dos portões.
5.13. É vedado ao candidato se submeter às provas fora do local, data e horário pré-determinados pela CEV/UECE, à exceção de

situações previstas neste Edital.
5.14. Não haverá, sob pretexto algum, segunda chamada ou repetição de provas.
5.15. O não comparecimento do candidato na data, local e horário pré-determinados para realização das provas, qualquer que seja a

alegação, acarretará a eliminação automática do candidato no concurso.
5.16. Na sala de prova, indicada no cartão de informação, o candidato será admitido a fazer prova em carteira livremente indicada pela

Comissão Executiva do Vestibular, por intermédio de seus fiscais e/ou coordenadores.
5.17. Por medida de segurança, após iniciar a prova e até o seu término, não será permitido ao candidato portar, manter ou carregar

consigo, levar ou conduzir, dentro da sala de prova:
a) armas, máquinas calculadoras (também em relógios), agenda eletrônica ou similares, telefone celular, “bip”, “walkman”,

“pager”, “notebook”, “palmtop”, máquina fotográfica, gravador ou qualquer outro transmissor/receptor de mensagem;



b) bolsa, livros, jornais, manuais impressos ou anotações;
c) boné, boina, chapéu, gorro, lenço de cabelo, bandana ou outro acessório que impeçam a visão total das orelhas do candidato.

5.18. Caso o candidato, antes do início da prova, porte consigo algum dos equipamentos ou objetos listados nas alíneas a, b, ou c do
subitem anterior, estes deverão ser colocados sob a carteira do candidato e somente poderão ser retirados quando o candidato
entregar o cartão resposta e o caderno de prova, em caráter definitivo.

5.19. Aos candidatos com cabelos longos poderá ser solicitado que descubram as orelhas para a visualização de sua região auricular, a
título de inspeção, tantas vezes quantas forem julgadas necessárias.

5.20. Calculadoras, celulares e outros equipamentos eletrônicos de qualquer natureza deverão ser mantidos desligados sob a carteira.
5.21. O candidato flagrado portando tais equipamentos durante o período de realização da prova será sumariamente eliminado do

concurso.
5.22. Também será, sumariamente, eliminado o candidato cujo aparelho celular ou outro equipamento qualquer, mesmo sob a carteira,

venha a vibrar ou tocar emitindo sons de chamada, despertador, etc, e que seja identificado pela fiscalização.
5.23. A CEV/UECE não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou equipamentos eletrônicos ocorridos durante a

realização da prova, nem por danos neles causados.
5.24. O candidato só poderá utilizar seu telefone celular e outros equipamentos ou objetos de comunicação fora das áreas de circulação

e acesso às salas de prova.
5.25. O candidato que for flagrado utilizando aparelhos de comunicação nas áreas de circulação e acesso às salas de prova será

convidado a se retirar do local e não o fazendo poderá ser eliminado do Concurso.
5.26. Após o início da prova e até o seu término, não será permitido ao candidato ir ao banheiro, a não ser mediante a entrega definitiva

da prova.
5.27. O tempo para o início da distribuição do cartão-resposta, o qual será o único documento válido para sua correção, será

determinado pela CEV/UECE e será informado na capa da Prova.
5.28. Após a distribuição do cartão-resposta, o candidato que desejar sair da sala, deverá entregá-lo, definitivamente, devidamente

assinado juntamente com o caderno de prova, devendo ainda assinar a lista de presença.
5.29. O candidato que sair da sala de prova antes de decorrido o tempo previsto no subitem 5.27 ou que desejar ir ao banheiro deverá

assinar Termo de Desistência, declarando sua desistência do Concurso, que será lavrado pelo Coordenador do local e deverá
conter a assinatura do candidato ou de duas testemunhas, se ele se negar a assinar o termo.

5.30. O candidato poderá copiar as suas respostas na grade que consta da capa da prova, mas o destaque da mesma, somente, será feito
pelo fiscal, na ocasião da entrega definitiva da prova.

5.31. O destaque da grade efetuado pelo candidato, durante a realização da prova ou em qualquer outro momento, poderá caracterizar
tentativa de fraude e acarretar na eliminação do candidato.

5.32. O preenchimento do cartão-resposta da Prova Objetiva será da inteira responsabilidade do candidato que deverá proceder em
conformidade com as instruções contidas na capa de prova.

5.33. O candidato deverá transcrever as respostas das questões da prova objetiva para o cartão-resposta, utilizando caneta esferográfica
de tinta preta ou azul.

5.34. O cartão-resposta pré-impresso com os dados do candidato e preenchido com suas respostas é o único documento válido para
correção eletrônica da prova.

5.35. Não haverá substituição do cartão-resposta da Prova Objetiva em função de erro do candidato.
5.36. Será atribuída pontuação zero à questão da Prova Objetiva cuja marcação no cartão-resposta não corresponda ao gabarito oficial

ou que contenha mais de uma ou nenhuma resposta assinalada.
5.37. Os três últimos candidatos presentes ao final da prova deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do

recinto, após a aposição em Ata de suas respectivas assinaturas.

6. DAS PROVAS OBJETIVAS
6.1. Serão aplicadas 2 (duas) provas objetivas: Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos.
6.2. A Prova de Conhecimentos Específicos será aplicada no turno da manhã, tem caráter eliminatório e classificatório, perfil mínimo,

em cada disciplina, de 50% (cinqüenta por cento) e perfil, no conjunto, de 50% (cinqüenta por cento).
6.3. A Prova de Conhecimentos Gerais será aplicada no turno da tarde, terá caráter classificatório e será constituída pelas disciplinas

Noções de Informática, Geoprocessamento, Cartografia, Geografia Econômica e Inglês.
6.4. As disciplinas que compõem cada prova, o número de questões por disciplina e a pontuação mínima por disciplina e no conjunto

das provas constam do Anexo II, deste edital.
6.5. Os programas das disciplinas de cada prova constam do Anexo III, deste edital.

7. DA PROVA DE TÍTULOS
7.1. Estarão habilitados para a Prova de Títulos os candidatos que:

a) tenham atingido os perfis mínimos na prova de Conhecimentos Específicos;
b) tenham obtido nota diferente de zero na Prova de Conhecimentos Gerais;
c) estejam incluído entre os 51 (cinqüenta e um) maiores somatórios das notas da Prova de Conhecimentos Específicos e da

Prova de Conhecimentos Gerais dos candidatos da ampla disputa, contadas as repetições.
d) estejam incluído entre os 3 (três) maiores somatórios das notas da Prova de Conhecimentos Específicos e da Prova de

Conhecimentos Gerais dos candidatos portadores de deficiência, contadas as repetições.
7.2. Havendo candidatos empatados em cada um dos limites acima estabelecidos, todos terão seus Títulos avaliados.
7.3. A Prova de Títulos, com pontuação máxima de 40 (quarenta) pontos, tem caráter, apenas, classificatório e constará de análise dos

títulos cujas denominações e pontuações constam do Anexo IV deste Edital.
7.4. A convocação para entrega dos títulos será feita oportunamente, por Edital, publicado no Diário Oficial do Estado, após a

divulgação dos resultados das Objetivas.
7.5. Os títulos serão entregues na sede da CEV/UECE, no Campus do Itaperi, no horário das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas, no

prazo de 3 (três) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil subseqüente à data de circulação do DOE com os resultados das
Provas.



7.6. Não serão aferidos quaisquer títulos diferentes dos estabelecidos neste Edital, nem aqueles entregues fora do prazo estabelecido no
Edital de convocação.

7.7. Somente serão aceitas certidões ou declarações de instituições das quais constem todos os dados necessários à sua perfeita
avaliação.

7.8. Será desconsiderado o título que não preencher devidamente os requisitos exigidos para sua comprovação.
7.9. Os títulos referentes a trabalhos publicados deverão conter, claramente, o nome do candidato.
7.10. Dissertações/teses de mestrado e de doutorado bem como publicações na internet não serão consideradas como trabalhos

publicados para efeito de contagem de pontos.
7.11. Os diplomas de pós-graduação em nível de especialização, título de mestre ou doutor devem estar devidamente registrados.
7.12. Os diplomas de pós-graduação em nível de especialização deverão conter a carga horária que deverá ser, no mínimo, de 360 horas.
7.13. Os títulos, cujas fotocópias deverão ser autenticadas em cartório, serão entregues, obrigatoriamente, com Currículo Padronizado

que estará disponibilizado no site www.uece.br no período referido no subitem 7.5.
7.14. Não serão aceitos títulos encaminhados por via postal, fac-simile (fax) ou correio eletrônico.
7.15. Cada título será considerado, para efeito de pontuação, uma única vez.
7.16. Será atribuída nota zero na Prova de Títulos ao candidato que não entregar seus títulos na forma, no prazo e no local estabelecidos

neste Edital.
7.17. Os Diplomas de Curso de Mestrado ou de Curso de Doutorado e os Certificados de Curso de Especialização somente serão

considerados válidos se expedidos por Instituições reconhecidas e se constar no verso da fotocópia, o registro do
diploma/certificado no órgão competente, delegado pelo MEC.

7.18. O Certificado de Especialização somente será considerado se o Curso foi oferecido de acordo com as normas estabelecidas pelas
Resoluções expedidas pelo antigo Conselho Federal de Educação - CFE, pelo Conselho Nacional de Educação - CNE ou Conselho
Estadual do Ceará - CEC que disciplinam os cursos de Pós-Graduação lato sensu.

7.19. Para comprovar a conclusão de Curso de Graduação, de Especialização ou de Pós-Graduação stricto sensu também será aceita
certidão de conclusão do curso, expedida por instituição de ensino reconhecida, acompanhada do histórico escolar do candidato no
qual conste o número de créditos obtidos, as disciplinas em que foi aprovado e as respectivas menções ou, ainda:

a) a data da colação de grau, no caso de Curso de Graduação;
b) o resultado do julgamento da monografia, dissertação ou tese no caso de Curso de Especialização ou de Mestrado ou

Doutorado, respectivamente.
7.20. Os documentos expedidos no exterior, em língua estrangeira, somente serão considerados quando traduzidos para o português, por

tradutor público juramentado e revalidado por Instituição de Ensino brasileira e credenciada.
7.21. Não será permitida a contagem de tempo concomitante referente à experiência profissional.
7.22. Não será computado como experiência profissional o tempo de estágio, serviço voluntário, monitoria, bolsa de estudo ou

atividades equivalentes.
7.23. A experiência profissional somente será considerada se tiver sido exercida após a conclusão do Curso de Graduação.
7.24. Para efeito de avaliação dos títulos referentes à experiência profissional o candidato deverá entregar juntamente com eles a

fotocópia autenticada em cartório do seu diploma de graduação.
7.25. Para ser atribuída a pontuação relativa à experiência profissional o candidato deverá entregar documento que se enquadre, em pelo

menos, uma das alíneas abaixo:
a) Área Privada – Cópia das páginas da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) que contenham os dados de

identificação do empregado e do emprego, acrescida de declaração do empregador, com firma reconhecida, que informe o
período, discriminando o início e o fim, se for o caso, e a espécie do serviço realizado, com a descrição das atividades
desenvolvidas;

b) Área Pública – Certidão ou declaração, com firma reconhecida do emitente, que informe o período, discriminando o início e o
fim, se for o caso, e a espécie do serviço realizado, com a descrição das atividades desenvolvidas;

c) contrato de prestação de serviços no caso de autônomo, com firma reconhecida, que informe o período, discriminando o início
e o fim, se for o caso, e a espécie de serviço realizado;

d) outros documentos que, a juízo da comissão responsável pela Prova de títulos, possam substituir os documentos das alíneas
anteriores.

7.26. A declaração e a certidão mencionadas nas alíneas “a” e “b” do subitem 7.25 deverão ser emitidas por dirigente de Órgão de
Pessoal ou de Recursos Humanos ou autoridade competente.

7.27. O contrato mencionado na alínea “c” do subitem 7.25 deste Edital deverá ser assinado pelo contratante e pelo contratado.
7.28. O tempo de experiência profissional não será computado se o documento a ser analisado não se enquadrar nos subitens 7.27 e 7.28

ou, ainda, se não for possível fazer a contagem do referido tempo.
7.29. Não será considerada, em nenhuma hipótese, a anexação ou substituição de qualquer documento fora do período estabelecido para

a entrega de títulos.
7.30. Não será considerado qualquer documento que for anexado a recursos administrativos relativos a questionamento de pontuação na

avaliação de títulos.
7.31. Os Títulos apresentados serão restituídos aos candidatos decorridos 180 (cento e oitenta) dias da homologação do resultado do

Concurso e poderão ser retirados pelo candidato na CEV/UECE.
7.32. Após 30 (trinta) dias do prazo estabelecido no subitem 7.32, os títulos não retirados serão incinerados.
7.33. O resultado da Prova de Títulos será publicado no Diário Oficial do Estado, afixado no Quadro de avisos da CEV/UECE e

disponibilizado no site www.uece.br.

8. DOS RECURSOS
8.1. O candidato poderá interpor recurso administrativo contestando:



a) o indeferimento do pedido de inscrição;
b) o gabarito oficial preliminar primeira parte da prova de Conhecimentos Gerais e da Prova de Conhecimentos Específicos;
c) a formulação ou conteúdo das questões das provas referidas na alínea anterior;
d) a contagem de pontos da Prova de Títulos.

8.2. Os gabaritos oficiais preliminares serão tornados públicos e divulgados no Diário Oficial do Estado, nos Quadros de Avisos da
CEV/UECE e no site www.uece.br. Os enunciados das questões das provas serão tornados públicos e divulgados no site
www.uece.br.

8.3. O prazo para interposição de recurso administrativo será de 2 (dois) dias úteis a contar do primeiro dia útil após a data da divulgação,
nos locais indicados no subitem anterior, do fato que lhe deu origem.

8.4. Admite-se um único recurso por candidato para cada caso previsto no subitem 8.1, sendo as respectivas decisões individualizadas.
8.5. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo, por escrito, fundamentado, com indicação do nome do candidato,

número de sua inscrição e endereço completo.
8.6. Os pontos relativos a questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos presentes à Prova.
8.7. Os recursos administrativos serão dirigidos ao Presidente da Comissão Executiva do Vestibular da UECE, mediante requerimento

entregue no Protocolo Geral da UECE, localizado no Campus do Itaperi, Av. Paranjana, 1700, Serrinha, Fortaleza, Ceará, no
horário das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas.

8.8. A CEV/UECE constitui-se a única e última instância recursal, sendo soberana em suas decisões.
8.9. O recurso apreciado tempestivamente terá efeito suspensivo quanto ao objeto requerido até que seja conhecida a decisão.
8.10. Não serão aceitos os recursos interpostos por fac-simile (fax), via postal, internet ou outro meio que não seja especificado neste

Edital.

9. DA APROVAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
9.1. Somente serão considerados aprovados no Concurso para o emprego público de Analista de Políticas Públicas, os candidatos

enquadrados nas disposições do subitem 7.1 deste Edital.
9.2. A classificação dos candidatos que satisfizerem as condições estabelecidas no subitem anterior será feita seguindo a ordem

decrescente do somatório das pontuações obtidas nas Provas de Conhecimentos Gerais, Prova de Conhecimentos Específicos e
Prova de Títulos.

9.3. Havendo empate na totalização dos pontos, terá preferência o candidato com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, na forma
do disposto no parágrafo único do art.27 da Lei no 10.741, de 01 de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso).

9.4. Persistindo o empate, o desempate será feito seguindo, sucessivamente, os seguintes critérios:
a) maior pontuação na Prova de Conhecimentos Específicos;
b) maior pontuação na disciplina de Economia;
c) maior pontuação na Prova de Títulos;
d) maior idade;
e) sorteio.

9.5. O Resultado final do Concurso será feito em duas listagens contendo, a primeira, a classificação de todos os candidatos, incluindo
os portadores de deficiência, e a segunda, somente a classificação desses últimos.

9.6. As vagas reservadas a portadores de deficiência que não forem preenchidas por falta de candidato inscrito, por não aprovação no
Concurso ou reprovação pela Perícia, serão ocupadas pelos demais concursados, observada a ordem geral de classificação.

9.7. O resultado final do Concurso será homologado, por meio de Edital publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará, não se
admitindo recurso contestando referido resultado.

10. DA CONTRATAÇÃO E DA LOTAÇÃO
10.1. Os candidatos aprovados e convocados para contratação serão lotados no IPECE, exercendo suas atividades em Fortaleza-CE.
10.2. A contratação dos candidatos considerados portadores de deficiência, aprovados e classificados no concurso observará, a

proporcionalidade e a alternância com os candidatos de ampla concorrência.
10.3. A classificação obtida pelo candidato aprovado no concurso não gera para ele o direito de escolher a Unidade Orgânica de seu

exercício, ficando esta condicionada ao interesse e conveniência da Administração.
10.4. O empregado público aprovado neste concurso e contratado não poderá solicitar remoção, cessão, disposição, sendo

desconsiderada qualquer pretensão nesse sentido.
10.5. O candidato contratado apresentar-se-á para posse e exercício, às suas expensas.

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1. Não serão fornecidos atestados, certidões ou certificados relativos à classificação ou notas de candidatos, valendo para tal fim os

resultados publicados no Diário Oficial do Estado.
11.2. Não serão fornecidos atestados, cópia de documentos, certidões ou certificados relativos a notas de candidatos reprovados, bem

como cópia de cartões-respostas ou vista dos mesmos.
11.3. Não haverá arredondamento de notas.
11.4. A aprovação no concurso assegurará apenas a expectativa de direito à contratação, ficando a concretização desse ato condicionada

à observância das disposições legais pertinentes, do exclusivo interesse e conveniência do IPECE, da rigorosa ordem de
classificação e do prazo de validade do concurso.

11.5. O prazo de validade do concurso será de 02 (dois) anos, a contar da data da publicação do Edital de Homologação no Diário
Oficial do Estado do Ceará, podendo ser prorrogado por igual período.

11.6. Será eliminado do Concurso o candidato que:
a) chegar ao local de prova após o fechamento dos portões;



b) realizar a prova em local diferente do designado, sem a devida autorização;
c) durante a realização da prova for surpreendido em comunicação com outro candidato ou pessoa não autorizada;
d) for surpreendido durante o período compreendido entre o início e o término das provas portando, carregando consigo, levando

ou conduzindo, armas, máquinas calculadoras (também em relógios), agenda eletrônica ou similares, telefone celular, “bip”,
“walkman”, “pager”, “notebook”, “palmtop”, máquina fotográfica, gravador ou qualquer outro transmissor/receptor de
mensagem;

e) for flagrado durante o período compreendido entre o início e o término das provas utilizando boné, boina, chapéu, gorro, lenço
de cabelo, bandana ou outro acessório que impeça a visão total das orelhas do candidato.

f) utilizar-se de livros, códigos, impressos, máquinas calculadoras e similares, “pagers”, telefone celulares ou qualquer tipo de
consulta durante o período compreendido entre o início e o término das provas;

g) fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata;
h) for responsável por falsa identificação pessoal;
i) utilizar ou tentar usar meios fraudulentos para obter aprovação própria ou de terceiros, em qualquer etapa do concurso;
j) desrespeitar membro da equipe de fiscalização, assim como, proceder de forma a perturbar a ordem e a tranqüilidade

necessárias à realização das provas quer seja em sala de prova ou nas dependências do local de prova;
k) descumprir qualquer das instruções contidas na capa das provas;
l) não realizar as provas ou ausentar-se da sala de prova sem autorização, portando ou não o cartão-resposta ou o caderno de

prova;
m) não devolver o cartão-resposta ou o caderno de prova;
n) for submetido à Identificação Especial e Condicional, não regularizar sua situação dentro do prazo estabelecido;
o) não atender as determinações do presente Edital, de seus Anexos, de eventuais retificações ou de instruções complementares.

11.7. Se a qualquer tempo for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou de investigação policial, ter o
candidato se utilizado de processos ilícitos serão considerados nulos de pleno direito a sua inscrição, os resultados de suas provas
e todos os atos decorrentes.

11.8. O candidato deverá manter atualizado o seu endereço:
a) na CEV/UECE, enquanto estiver participando do concurso;
b) no IPECE, após a homologação do resultado final do concurso, sob pena de, quando nomeado, perder o prazo para tomar

posse no emprego público, caso não seja localizado.
11.9. Serão da inteira responsabilidade do candidato os prejuízos decorrentes da não-atualização de seu endereço, na forma do subitem

11.8.
11.10. Para contratação exigir-se-á do candidato não ter vínculo com o Serviço Público, salvo dentro do permissivo constitucional,

sendo necessário que o mesmo apresente declaração para ser analisada pela Secretaria da Administração do Estado do Ceará,
como pré-requisito de emissão de Declaração de Acumulação de Cargos/Emprego.

11.11. A contratação para o emprego público fica condicionada à aprovação em inspeção médica oficial do Instituto de Previdência do
Estado do Ceará – IPEC e ao atendimento das condições legais.

11.12. Todas as informações relativas ao concurso estão disponíveis no site www.uece.br. Informações adicionais poderão ser obtidas
por meio do telefone (0XX85) 3101-9710, da CEV/UECE, a partir do primeiro dia de inscrição.

11.13. Os casos omissos serão resolvidos pela CEV/UECE, juntamente com a Comissão Coordenadora do Concurso.

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO, em Fortaleza, 18 de janeiro de 2006.
Carlos Mauro Benevides Filho

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Francisco de Queiroz Maia Júnior

SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO
Marcos Costa Holanda

DIRETOR GERAL DO INSTITUTO DE PESQUISA E
ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ

Registre-se e publique-se.
ANEXO I DO EDITAL Nº003/2006, DE 18 DE JANEIRO DE 2006

DENOMINAÇÃO DOS EMPREGOS,NÚMERO DE VAGAS E QUALIFICAÇÃO EXIGIDA

EMPREGO PÚBLICO NÚMERO DE VAGAS QUALIFICAÇÃO EXIGIDA PARA
AMPLA CONCORRÊNCIA PORTADORES DE DEFICIÊNCIAADMISSÃO NO EMPREGO

PÚBLICO

Analista de Políticas Públicas 17 1 Nível Superior

ANEXO II DO EDITAL Nº/2006, DE DE JANEIRO DE 2006

PROVAS ESCRITAS

PROVAS DISCIPLINAS Nº DE QUESTÕES VALOR DA TOTAL DE PONTOS
QUESTÃO POR DISCIPLINA NA PROVA

(ponto)

Prova de Conhecimentos • Economia 30 2 60 100



Específicos
• Métodos Quantitativos 20 2 40

Prova de Conhecimentos Gerais • Noções de Informática 06 1 06 30
• Geoprocessamento 06 1 06
• Cartografia 06 1 06
• Geografia Econômica 06 1 06
• Inglês 06 1 06

ANEXO III DO EDITAL Nº003/2006, DE 18 DE JANEIRO DE 2006

PROGRAMA DAS PROVAS ESCRITAS

1. PROGRAMA DA PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1.1. ECONOMIA

MACROECONOMIA: 1. Contas nacionais, agregados monetários, criação e destruição de moeda e multiplicador monetário,
contas do sistema monetário, balanço de pagamentos, evolução do balanço de pagamentos no Brasil. 2. Principais modelos
macroeconômicos: modelo clássico, modelo keynesiano, modelo IS/LM, oferta e demanda agregadas, modelos de determinação da
renda em economias fechadas e abertas, modelos de crescimento. 3. Objetivos e instrumentos de política monetária, regime de
metas para a inflação, política monetária com taxas de câmbio fixa e flutuantes. 4. Política fiscal, déficit e dívida pública,
financiamento do déficit público. 5. Regimes cambiais e taxas de câmbio de equilíbrio. 5. Curva de Phillips, expectativas racionais
e inflação.
MICROECONOMIA: 1. Teoria da Firma: função de produção, taxa técnica de substituição, elasticidade de substituição, retornos
de escala., maximização do lucro, função lucro indireto, demanda por insumos, oferta de produto. 2. Teoria dos Custos:
Minimização de custo, função custo indireta, custos marginais e médios, demanda por insumos condicionada, dualidade entre
função de custo indireta e função de produção. 3. Teoria do Consumidor: Função de utilidade, taxa marginal de substituição,
função utilidade indireta, demanda. 4. Teoria de Mercados: mercados competitivos, demanda e oferta agregadas em nível setorial,
equilíbrio parcial (setorial), eficiência, monopólio, escolha da qualidade dos bens, discriminação de preços, oligopólio. 5. Bens
Públicos e Externalidades. Teoria dos Jogos: jogos em forma estendida e estratégica, estratégicas mistas, equilíbrio de Nash. 6.
Economia da Informação: incentivos, “moral hazard”, seleção adversa, modelos de sinalização, informação assimétrica, incerteza e
desenho de contratos, problema do agente e do principal.
ECONOMIA DO SETOR PÚBLICO: 1. Funções do Governo na economia; 2. Bens públicos e bens privados; 3. Externalidades;
4. Falhas de mercado e regulação; 5. Estado de bem-estar versus estado mínimo; 6. Orçamento público: estrutura e funcionamento;
7. Políticas sociais e desigualdade de renda no Brasil; 8. Estrutura tributária do Brasil; 9. Progressividade e regressividade dos
tributos; 10. Efeito Tanzi.

1.2. MÉTODOS QUANTITATIVOS
ESTATÍSTICA: 1. Análise exploratória de dados: tipos de variáveis, distribuição de freqüências, representação gráfica; 2.
Estatística descritiva: medidas de posição de tendência central e separatriz, medidas de dispersão absoluta e relativa; medidas de
assimetria e curtose; 3. Números Índices: índice agregativo simples, Laspereyres, Paashe e Fischer. 4. Teoria de probabilidade e
Inferência Estatística: Variáveis aleatórias: Função distribuição de probabilidades, função densidade. Valor esperado, momentos,
variância. Distribuição conjunta de variáveis aleatórias. Covariância e correlação. Expectativa condicionada e lei das expectativas
iteradas. Variáveis aleatórias independentes e não-correlacionadas, Estimação pontual e por conjunto. Estimadores de máxima
verossimilhança. Propriedades dos estimadores. Eficiência de um estimador. Intervalos de confiança. Teste de hipóteses, erros dos
tipos I e II, potência do teste. Regressão simples; 5. Estatística não-paramétrica: Chi-Quadrado para amostras independentes; prova
do sinal; teste de Kolmogorov-Smirnov; coeficiente de correlação por postos.
ECONOMETRIA: 1. Regressão linear múltipla, propriedades do estimador de mínimos quadrados. 2. Teste de hipóteses para
combinações lineares dos parâmetros em modelos de regressão múltipla. 3. Regressão com variáveis binárias (“dummies”)
dependentes e independentes. 4. Mínimos quadrados generalizados. 5. Diagnóstico na regressão linear múltipla. Erros de
especificação, heterocedasticidade e multicolinearidade. Testes para heterocedasticidade, autocorrelação (Durbin-Watson) e
normalidade. Medidas Corretivas. 6. Modelos de equações simultâneas: identificação, variáveis instrumentais, mínimos quadrados
em dois e três estágios. Estimadores de máxima verossimilhança. 7. Séries Temporais, cointegração e o mecanismo de correção de
erros; teste de raiz unitária: modelos VAR e o problema de identificação.

2. PROGRAMA DA PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS
2.1. NOÇÕES DE INFORMÁTICA

Funcionamento de editores de texto, planilhas e navegadores. Comunicação através de redes computacionais: intranet e
internet. Programas de transferência de arquivos e correios eletrônicos. Noções de banco de dados, sistemas operacionais.

2.2. GEOPROCESSAMENTO
Conceitos de geoprocessamento, sensoriamento remoto e fotointerpretação, operacionalização de ferramentas CAD,
manuseio de ferramentas de geoprocessamento, manuseio de ferramentas de processador de imagem, modelagem numérica
de terreno (MNT), interpretação de imagens orbitais.

2.3. CARTOGRAFIA
Noções de cartografia básica: modelos de projeção da Terra, sistema de coordenadas e representação gráfica.

2.4. GEOGRAFIA ECONÔMICA



Geografia Física: conceitos básicos de Geomorfologia, Pedologia, Climatologia e domínios morfoclimáticos aplicados no
Ceará; a questão regional na atualidade; desigualdades regionais; políticas regionais; a questão Nordeste; Aspectos
Espaciais da socioeconomia cearense.

2.5. INGLÊS
Compreensão e Interpretação de Texto; Estrutura Básica do Idioma.

ANEXO IV DO EDITAL Nº003/2006, DE 18 DE JANEIRO DE 2006

DESCRIÇÃO DOS TÍTULOS E RESPECTIVAS PONTUAÇÕES

DENOMINAÇÃO PONTUAÇÃO MÁXIMA

1. Formação Acadêmica 20,00 pontos
1.1. Doutorado 20,00 pontos
1.2. Mestrado 10,00 pontos
1.3. Especialização 5,00 pontos

2. Experiência Profissional 8,00 pontos
2.1. Exercício de cargo ou função de direção em atividades na área do concurso, por no mínimo 03 (três) anos 3,00 pontos
2.2 .Experiência profissional na área do Concurso de, no mínimo, 03 (três) anos 3,00 pontos
2.3. Experiência de ensino de Graduação ou Pós-graduação em disciplinas na área concurso de, no mínimo, 2,00 pontos

02 (dois) anos
3.Produção Intelectual na área do concurso, nos últimos 5 (cinco) anos  (Publicações, avaliadas de acordo com a 12,00 pontos
sistemáticutilizada pela CAPES)

3.1.Artigo em periódico especializado (Até 4 artigos)
3.1.1. Trabalho completo em periódico padrão A (da CAPES) 3,00 p/trabalho
3.1.2. Trabalho completo em periódico padrão B (da CAPES) 2,00 p/trabalho
3.1.3. Trabalho completo em periódico padrão C (da CAPES) 1,00 p/trabalho

3.2 Livro editado na área do Concurso (Até 4 livros)
3.2.1  Capítulo (limitado a dois capítulos por livro) 1,00 p/capítulo
3.2.2. Texto integral 2,00 p/texto

3.3 Trabalho em anais (Até 4 trabalhos)
3.3.1.  Trabalho completo em congressos internacionais 1,00 p/trabalho
3.3.2.  Trabalho completo em congressos nacionais 1,00 p/trabalho

***  ***  ***


