
CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO DE QUE TRATA O EDITAL 
44/2016/ICEN – SETOR DE ESTUDO “ZOOLOGIA GERAL” 

 
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
O Instituto de Ciências Exatas e da Natureza - ICEN - divulga as datas, horários e locais de 

realização das provas do Concurso Público para o Setor de Estudo: Zoologia Geral, objeto do 

Edital N° 44/2016. Ressalta-se, entretanto, que o cronograma abaixo apresentado poderá 

sofrer alterações nas etapas posteriores à realização da prova escrita, em virtude do 

quantitativo de candidatos que forem aprovados para as etapas subsequentes do certame. 

 

Data / Local Horário / Atividade 

24/11/2016 

Campus Auroras, 2º Andar – Bloco C, 

Sala 212 

08h30min - sorteio público da ordem dos 

candidatos para a Prova Didática (*). 

09h00min - início do sorteio público dos temas 

para a Prova Didática do turno da manhã (**). 

12h00min – último sorteio público dos temas 

para a Prova Didática do turno da manhã. 

14h00min – continuação do sorteio público dos 

temas para a Prova Didática do turno tarde. 

17h00min - último sorteio público dos temas 

para a Prova Didática do turno da tarde. 

* Para este sorteio, todos os candidatos aprovados na Prova Escrita deverão estar 

presentes no horário acima mencionado. 

** O sorteio público do tema para a Prova Didática para cada candidato, obedecendo à 

ordem dos candidatados previamente definida, ocorrerá com um intervalo de 1h (uma 

hora) contado a partir do início do primeiro sorteio do tema para a Prova Didática. 

Para este sorteio, os candidatos interessados deverão estar presentes. 

O concurso acontecerá nos seguintes endereços: 

* Campus da Liberdade 

Avenida da Abolição, 3 – Centro, CEP: 62790-000 - Redenção – Ceará – Brasil 

 

* Unidade Acadêmica dos Palmares  

Rodovia CE 060 – Km 51, CEP: 62785-000 - Acarape – Ceará – Brasil  

Tel.: + 55 (85) 3332-6285 

 

* Campus das Auroras, em Redenção/CE. 

Rua José Franco de Oliveira, s/n, CEP: 62790-970, Redenção – Ceará 

 

 

Cordialmente 

 

Direção do Instituto de Ciências Exatas e da Natureza 


