
EDITAL FUNCAP Nº 06/2009
ADENDO Nº 01

MODIFICAÇÃO DE DATAS

As Cláusulas nº 8, 10, 11, 13 e 14 do Edital nº 06/09 passam a vigorar 
com as seguintes datas e horários:

8. DA INSCRIÇÃO

8.1.  Os candidatos  deverão comparecer,  no  período de  05 à  16 de 
outubro  de  2009,  no  horário  de  08:00h  (oito  horas)  às  17:00h 
(dezessete horas), à sede da FUNCAP, localizada à Av. Oliveira Paiva, 
941,  Cidade  dos  Funcionários,  Fortaleza-CE,  CEP  60.822-130, 
portando a documentação abaixo.

8.2. As inscrições serão confirmadas, através do site da FUNCAP, até 
o dia 20/10/2009.

10. DA PROVA OBJETIVA E DA REDAÇÃO

10.1. A prova objetiva e a redação terão duração de 03 (três) horas e 
serão  aplicadas  no  dia  25/10/2009,  com  início  previsto  para  as 
09:00h.

10.2. O local definido para realização da prova objetiva e da redação 
estará disponível, a partir do dia 20/10/2009, no site da FUNCAP.

11.  DOS CRITÉRIOS  DE AVALIAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO NA 
ETAPA DA PROVA OBJETIVA E DA REDAÇÃO

11.2.  O gabarito oficial  da prova objetiva será divulgado no site da 
FUNCAP, no dia 27/10/2009. 

11.9. A divulgação dos aprovados para etapa de dinâmica de grupo 
será realizada a partir do dia 30/10/09 no site da FUNCAP.  

13. DA DINÂMICA DE GRUPO

13.2. Os candidatos convocados à dinâmica de grupo serão divididos 
em  três  grupos  compostos  por  24  (vinte  e  quatro)  membros.  O 
primeiro grupo comparecerá ao local determinado para a realização 
da  dinâmica  em  04/11/2009,  o  segundo  e  terceiro  grupo  em 
05/11/2009, conforme divulgação prévia no site da FUNCAP.
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13.5. A divulgação da lista dos candidatos finalistas ocorrerá a partir 
do dia  06/11/2009,  através do site da FUNCAP, com a conseqüente 
convocação para o período de capacitação.

14. DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO

14.5. A lista de candidatos detentores das maiores pontuações totais, 
considerando a área de atuação escolhida no ato da inscrição, estará 
disponível no endereço eletrônico www.funcap.ce.gov.br,  a partir do 
dia 06/11/2009.  

Para  todas  as  referências  de  tempo  será  observado  o  horário  de 
Fortaleza/Ce.

Permanecem inalteradas todas as  demais  Cláusulas  constantes  do 
Edital.

Fortaleza, 9 de Outubro de 2009.

Tarcisio Haroldo Cavalcante Pequeno
Presidente da FUNCAP
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