
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NOS

CARGOS DE ANALISTA MINISTERIAL E DE TÉCNICO MINISTERIAL
EDITAL Nº 22 – MPCE, DE 18 DE JANEIRO DE 2022

O Ministério Público do Estado do Ceará, em cumprimento à decisão judicial proferida nos autos
do Processo nº 0211293-06.2021.8.06.0001, em trâmite na 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de
Fortaleza/CE, torna público o resultado fial ia avaliação de ttulos da candidata sub judice de que trata o
Edital nº 20 – MPCE, de 13 de dezembro de 2021, bem como a sua iiclusão no resultado fial io coicurso
público, mediante a inclusão do subitem 1.1.5.3 no Edital nº 15 – MPCE, de 2 de março de 2021, e suas
alterações, no conforme a seguir especifcado.

Torna público, ainda, em razão da inclusão acima, que os caididatos iegros ao cargo de Aialista
Miiisterial  – Área:  Direito,  classifcados a partr da  4ª posição,  passam a ter sua classifcação alterada
mediante a iiclusão de uma unidade. 
1 DA RESULTADO FINAL NA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 
1.1 Resultado fnal na avaliação de ttulos, na seguinte ordem: cargo/área, número de inscrição, nome da
candidata em ordem alfabétca e nota fnal na avaliação de ttulos.
1.1.1 ANALISTA MINISTERIAL – ÁREA: DIREITO
1.1.1.1  Resultado  fnal  na  avaliação  de  ttulos  dos  caididatos  sub  judice iegros,  na  seguinte  ordem:
número de inscrição, nome da candidata em ordem alfabétca e nota fnal na avaliação de ttulos.
10005850, Camila Goncalves da Silva Araujo, 1.75.
2 DA INCLUSÃO DE CANDIDATA SUB JUDICE NO EDITAL Nº 15 – MPCE, DE 2 DE MARÇO DE 2021, E SUAS
ALTERAÇÕES
[...]
1 DO RESULTADO FINAL NO CONCURSO PÚBLICO 
1.1 Resultado fnal no concurso público, na seguinte ordem: cargo/área, número de inscrição, nome do
candidato em ordem de classifcação, nota fnal e classifcação fnal no concurso público.
[...]
1.1.5 ANALISTA MINISTERIAL – ÁREA: DIREITO
[...]
1.1.5.3 Resultado fnal no concurso público dos caididatos sub judice iegros, na seguinte ordem: número
de inscrição, nome do candidato em ordem de classifcação, nota fnal e classifcação fnal no concurso
público.
10005850, Camila Goncalves da Silva Araujo, 105.09, 4.
[...]
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