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SELEÇÃO PÚBLICA PARA A COMPOSIÇÃO DE BANCO DE GESTOR 

DE UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (UAPS) 

 

 

ADITIVO AO EDITAL Nº 107/2021 

 

 

A Secretária Municipal da Saúde e a Presidente do Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos 

Humanos (IMPARH), no uso de suas atribuições legais, com fundamento no que dispõe o art. 37, II, da 

Constituição Federal de 1988, em conjunto com o teor do art. 98, II, da Lei Orgânica do Município de 

Fortaleza, bem assim com o estabelecido por meio da Lei Municipal nº 6.794, de 27 de dezembro de 1990 

(Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Fortaleza), e do Decreto Municipal nº 14.451, de 12 de 

junho de 2019, respeitado o disposto no Edital nº 107/2021, 

 

CONSIDERANDO o poder de autotutela da Administração Pública para rever, ex offício, os atos por ela 

praticados,  

 

CONSIDERANDO a necessidade de atender aos objetivos do processo seletivo em epígrafe, 

 

CONSIDERANDO a necessidade de obediência aos princípios da isonomia, da legalidade e da publicidade,  

 

DIVULGAM o presente ADITIVO ao Edital nº 107/2021, nos seguintes termos: 

 

1. Fica alterado o subitem 4.2, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

4.2. Para requerer sua inscrição, o candidato deverá preencher o formulário de inscrição disponível no portal 

do IMPARH, exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico concursos.fortaleza.ce.gov.br, a partir 

das 14 horas do dia 14 de setembro de 2021, até às 23 horas e 59 minutos do dia 17 de outubro de 2021 

(horário de Fortaleza-CE). O boleto de pagamento, ainda que gerado no último dia de inscrição, deverá ser 

pago obrigatoriamente até a data do vencimento, observado o horário da cidade de Fortaleza-CE, não sendo 

permitida a alteração da respectiva data de vencimento, ainda que o referido boleto seja impresso após a 

data-limite para a inscrição no certame. Para inscrever-se, o candidato terá que indicar seus próprios RG e 

CPF. 

 

2. Fica alterado o quadro do Calendário de Atividades, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

10. DO CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 

 

ATIVIDADE DATA PROVÁVEL 

Divulgação do Edital 13/setembro/2021 

Recurso contra os termos do Edital 14/setembro/2021 
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Solicitação de inscrição pela Internet (concursos.fortaleza.ce.gov.br) 
14/setembro a 

17/outubro/2021 

Requerimento de atendimento diferenciado e entrega de laudo médico 
(quando for o caso) 

 27/setembro a 
19/outubro/2021 

 (dias úteis) 

Resultado preliminar da solicitação de inscrição e do atendimento diferenciado 20/outubro/2021 

Recurso contra o resultado preliminar da solicitação de inscrição e do 
atendimento diferenciado 

21/outubro/2021 

Resultado definitivo da solicitação de inscrição e do atendimento diferenciado 22/outubro/2021 

Disponibilização do cartão de identificação por meio do site do IMPARH 27/outubro/2021 

Prova Objetiva (Primeira Etapa) 31/outubro/2021 (tarde) 

Gabarito preliminar da prova objetiva  31/outubro/2021 

Recurso contra questões e do gabarito preliminar da prova objetiva 03/novembro/2021 

Gabarito definitivo da prova objetiva 12/novembro/2021 

Resultado preliminar da prova objetiva  16/novembro/2021 

Recurso contra o resultado preliminar da prova objetiva 17/novembro/2021 

Resposta do recurso contra o gabarito preliminar da prova objetiva 17/novembro/2021 

Resultado definitivo da prova objetiva (primeira etapa) e convocação dos 
aprovados para a entrevista (segunda etapa) 

18/novembro/2021 

Entrevista (Segunda Etapa) 20 e/ou 21/novembro 

Resultado preliminar da entrevista 23/novembro/2021 

Recurso contra o resultado preliminar da entrevista 24/novembro/2021 

Encaminhamento para publicação do resultado final e do ato de 
homologação 

26/novembro/2021 

Resposta do recurso contra o resultado preliminar da entrevista 
A partir de 

08/dezembro/2021 

 

3. Permanecem válidos os demais dispositivos do Edital nº 107/2021. 

 
Fortaleza, 1º de outubro de 2021. 

 

 

Ana Estela Fernandes Leite 

Secretária Municipal da Saúde 

 

 

Débora Marques do Nascimento 

Presidente do IMPARH 


