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Estudantes de Administração, Engenharia Elétrica, Engenharia Civil,
Comunicação Social (Jornalismo e Publicidade) e, ainda, Ciências Contábeis
terão a chance de estagiar na Agência Reguladora de Serviços Públicos
Delegados do Estado do Ceará. As inscrições para o processo foram prorrogadas
até o dia sete de agosto. O processo de seleção dáse por meio do convênio
celebrado entre a Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado do Ceará e

Instituições de Ensino Superior, com fundamento no Decreto nº 29.704, de 08 de Abril de 2009. A seleção
consta de pontuação atribuída ao histórico escolar, ao curriculum, à prova escrita e à entrevista, de acordo
com os critérios definidos pela Comissão Organizadora e Edital publicado no Diário Oficial do Estado. Do
processo seletivo, podem participar estudantes que atendam às seguintes condições: estar matriculado
regularmente no curso superior da área determinada, ter cursado no mínimo 50% dos créditos requeridos, ter
obtido, em pelo menos 70% das médias finais das disciplinas, notas iguais ou superiores a sete  variando
numa escala de zero a dez ou correspondente. No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar cópia do
CPF, cópia da carteira de identidade, comprovantes de matrícula no semestre em curso e histórico escolar
atualizado. As inscrições podem ser feitas pela internet. Mas quem preferir pode dirigirse à sede da Arce, na
Avenida Santos Dumont, nº1789, 15ºandar, Edifício Potenza. Os que preferirem a Internet devem enviar e
mail para rh@arce.ce.gov.br, com nome, curso, semestre, matrícula e endereço completo, além dos demais
itens contantes no edital. Outras informações podem ser obtidas na Gerência AdministrativoFinanceira
(GAF) pelo telefone (85) 31011002, nos horários de oito ao meio dia e das 13 à 17 horas.

Últimos dias para inscrição

Arce ainda está recebendo inscrições para estagiários

Sextafeira é o último dia para quem deseja se
inscrever no concurso da Agência Reguladora de
Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará
– Arce. O concurso é destinado ao preenchimento
de cargos vagos e à formação de cadastro de
reservas para o quadro de pessoal. Três vagas são
para Analistas de Regulação nas especializações

em Administração, Engenharia Civil e Engenharia Elétrica, com remuneração de R$ 4.969,72. Há
também uma vaga para Procurador Autárquico da Arce, com remuneração de R$ 6.774,83. O
concurso abrange, ainda, a formação de quadro de reserva de Advogado, Analista de Sistemas,
Comunicador Social, Contador e Economista. A primeira fase da prova será objetiva, de múltipla
escolha, abordando conhecimentos gerais e específicos I. Já a segunda fase constará de prova
discursiva, em conhecimentos específicos II. A data prevista é 26 de agosto.
Ambas as fases têm caráter eliminatório e classificatório. As inscrições para o Concurso estão
sendo realizadas exclusivamente pela Internet, no período das 10 às 14 horas, e vão até sexta
feira, dia 20. Para inscreverse, o candidato deverá acessar o site www.concursosfcc.com.br e, por
meio dos links referentes ao Concurso Público, efetuar sua inscrição conforme os procedimentos
estabelecidos no edital.




