
 

 

 

 
 

NOTA – CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS NO 8º PROCESSO SELETIVO DE 
ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ (TCE/CE) 

 

 

A Comissão de Seleção da Área de Trilhas de Carreiras do IEL/CE, no exercício de suas funções, 

informa que os aprovados no 8º Processo Seletivo de estagiários do Tribunal de Contas do 

Estado do Ceará (TCE/CE), conforme divulgado no edital nº 04/2021, publicado no dia 

26.03.2021, serão convocados após a homologação do certame, atendido o disposto no item 10 

do Edital 01/2021, a saber: 

 
10. DA CONVOCAÇÃO 

10.1 Poderão ser convocados tantos candidatos classificados quantos sejam necessários para atender 

às demandas do TCE/CE, limitados ao número de vagas existentes e à disponibilidade orçamentária da 

corte. 

10.2 Os candidatos aprovados serão convocados mediante Edital publicado no Diário Oficial Eletrônico 

do TCE/CE e disponível no site www.tce.ce.gov.br, na aba Institucional – Concursos. 

10.3 Os candidatos convocados deverão apresentar à Gerência de Desenvolvimento de Pessoas e 

Carreiras da Secretaria de Administração do TCE/CE original e cópia dos documentos abaixo relacionados, 

em até 3 (três) dias úteis, contados da publicação do Edital de convocação. 

 

• Cadastro de pessoa física – CPF; 

• Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 

• Cédula de identidade – RG; 

• Carteira Nacional de Habilitação – CNH (não obrigatório); 

• Comprovante de residência atualizado; 

• Declaração da matrícula atualizada; 

• Documento Militar – Reservista (convocados do sexo masculino); 

• Histórico acadêmico atualizado; 

• PIS/PASEP; 

• Título de eleitor e último comprovante de votação/justificativa. 

 

10.4 Após a convocação, o candidato terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para assumir o estágio, 

sob pena de ser considerado desistente. 

 

Ressaltamos que o processo seletivo terá duração de 2 (dois) anos, a contar da data da 

publicação da homologação do resultado final, de acordo com o disposto no Edital 01/2021, item 

11.1.  

 

Para maiores esclarecimentos, entrar em contato por meio do e-mail: selecao.iel@sfiec.org.br. 

 

Fortaleza, 29 de Março de 2021 

Comissão de Seleção da Área de Trilhas de Carreiras do IEL/CE 

 
 
 
 

 

 


