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COMUNICADO 

 

 

O IDECAN e a Comissão do Concurso Público tornam público aos 

candidatos o cronograma previsto para os próximos eventos relacionados ao 

concurso público para provimento de efetivo de 100 (cem) vagas para o cargo de 

Escrivão de Polícia Civil e 400 (quatrocentas) vagas para o cargo de Inspetor de 

Polícia Civil, regido pelo Edital nº 1 – PC/CE, de 27 de maio de 2021, e alterações, 

publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará em 27 de maio de 2021, conforme a 

seguir. 

 

1. Do cronograma previsto para as próximas etapas do Concurso: 

 

Data Prevista Evento Observações 

16/02/2022 

Publicação do edital de convocação para 

matrícula no Curso de Formação e 

Treinamento Profissional. 

-- 

21 e 22/02/2022 
Matrícula ON-LINE no Curso de 

Formação e Treinamento Profissional. 
-- 

23 e 24/02/2022 
Matrícula PRESENCIAL no Curso de 

Formação e Treinamento Profissional. 

Citada matrícula inclui 

entrega de documentos, 

conforme edital. 

28/02/2022 

Publicação do edital de homologação das 

matrículas deferidas no Curso de 

Formação e Treinamento Profissional e do 

edital de convocação para matrícula dos 

possíveis remanescentes. 

Caso haja matrículas 

indeferidas ou convocados 

não matriculados, até o 

número de vagas, conforme 

edital. 

03/03/2022 

Matrícula ON-LINE no Curso de 

Formação e Treinamento Profissional 

para os remanescentes. 

-- 

04/03/2022 

Matrícula PRESENCIAL no Curso de 

Formação e Treinamento Profissional 

para os remanescentes. 

Citada matrícula inclui 

entrega de documentos, 

conforme edital. 

10/03/2022 
Publicação do edital de homologação das 

matrículas dos remanescentes deferidas 
-- 
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no Curso de Formação e Treinamento 

Profissional, do edital de convocação para 

o Curso de Formação e Treinamento 

Profissional e do edital de convocação 

para o Exame Toxicológico. 

14/03/2022 
Início do Curso de Formação e 

Treinamento Profissional. 
-- 

 

2. No Curso de Formação e Treinamento Profissional o candidato deverá 

comparecer com vestimentas padronizadas. 

 

2.1.  O fardamento pode ser adquirido em uma das empresas constantes no link 

https://www.aesp.ce.gov.br/fornecedores-credenciados-para-venda-de-

fardamentos-aesp-2/ 

 

2.2.  A máscara facial de proteção contra a Covid-19, a ser utilizada durante o 

Curso, deverá ser na cor branca. 

 

3. Endereço de realização do Curso de Formação Profissional: Academia Estadual 

de Segurança pública – AESP: Av. Presidente Costa e Silva, 1251 - Mondubim, 

Fortaleza - CE, 60761-190. 

 

4. Os candidatos devem continuar acompanhando as publicações inerentes ao 

concurso por meio do site www.idecan.org.br. 

 

Fortaleza/CE, 15 de fevereiro de 2022. 
 


