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EDITAL INGA/PMR No. 004/2012 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS-CE 
 
 
A COORDENADORIA EXECUTIVA DE CONCURSOS PÚBLICOS – CECOP do INGA, 
no uso de suas atribuições legais, 
 
CONSIDERANDO, a delegação de poderes contida no Edital PMR No. 001/2012 baixado 
pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Russas-CE, 
 
CONSIDERANDO, a necessidade de tornar mais eficaz o princípio constitucional da 
PUBLICIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA aumentando as possibilidades e acesso aos 
interessados em inscrever-se no citado certame, 
 
CONSIDERANDO, o intervalo das inscrições em virtude do período carnavalesco de 2012,  
 
RESOLVE, 
 
Artigo 1º. –  Prorrogar as inscrições para o citado concurso público até 02 de Março 
de 2012, às 22 horas, aprovando consequentemente o novo calendário do evento, 
conforme anexo único deste edital. 
 
Artigo 2º. - Esta resolução entra em vigor nesta data, devendo ser publicada no site do 
INGA, revogando-se as disposições com contrário. 
 

Fortaleza(CE), 16 de Fevereiro de 2012. 
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Data Horário Atividade Local 

27 e 
30/01/2012  Publicação do Aviso de Abertura do 

Concurso. 

Diario Oficial,  jornal de circulação 
estadual, quadro de avisos da 
Prefeitura Municipal, e no site do 
INGA   

30/01/2012 20 horas Disponibilização do edital na internet. Internet no site do INGA 

01/02/2012 8 horas Abertura das Inscrições 
Internet no site do INGA  e 
Atendimento de Apoio no CVT de 
Russas. 

02/03/2012 22 horas Encerramento das inscrições Internet no site do INGA   

06/03/2012 8 horas 
Divulgação do  resultado dos pedidos de 
inscrição de portadores de deficiência. Internet no site do INGA 

06/03/2012  
Prazo para interposição de recursos 
contra indeferimento de inscrição de 
PNE. 

Internet no site do INGA. 

07/03/2012 8 horas 
Publicação da decisão dos recursos 
contra indeferimento de inscrição de 
PNE. 

Internet no site do INGA. 

08/03/2012  Data limite para pagamento do boleto 
bancário da taxa de inscrição. Sistema bancário. 

12/03/2012 8 horas  Liberação dos cartões informativos dos 
locais de prova. 

Internet no site do INGA e 
Atendimento de Apoio no CVT de 
Russas. 

18/03/2012 
A definir 

 Aplicação das provas escritas. Locais diversos. 

19/03/2012  Divulgação do Gabarito Preliminar.  Internet no site do INGA  e quadro 
de avisos da Prefeitura Municipal. 

20 e 
21/03/2012 

 Prazo para interposição de recursos 
contra questões da prova e gabaritos. 

Internet no site do INGA. 

30/03/2012  
Publicação da listagem do resultado nas 
provas escritas e publicação da decisão 
dos recursos contra questões da prova  

Internet no site do INGA  e quadro 
de avisos da Prefeitura Municipal. 

01 e 
02/04/2012  

Prazo para interposição de recursos 
contra a listagem de classificados na 
prova escrita 

Internet no site do INGA. 

09/04/2012 20 horas 
Publicação da decisão dos recursos 
contra a listagem de classificados nas 
provas escritas  

Internet no site do INGA  e quadro 
de avisos da Prefeitura Municipal. 

10 e 
11/04/2012 

8 às 13 
horas 

Recebimento dos títulos dos candidatos 
aos cargos do magistério. CVT de Russas e Sede do INGA. 

18/04/2012 20 horas 
Publicação da lista de aprovados no 
magistério. 

Internet no site do INGA  e quadro 
de avisos da Prefeitura Municipal. 

19 e 
20/04/2012  Prazo para interposição de recursos 

contra o resultado da prova de títulos. Internet no site do INGA. 

25/04/2012 20 horas Publicação do Resultado Final. 
Internet no site do INGA  e quadro 
de avisos da Prefeitura Municipal. 

 
O edital completo está disponível no site   www.ingagestao.org.br 


