SELEÇÃO PÚBLICA PARA A COMPOSIÇÃO DE BANCO DE GESTORES
ESCOLARES PARA O PROVIMENTO DOS CARGOS EM COMISSÃO
DE DIRETOR ESCOLAR E COORDENADOR PEDAGÓGICO
ADITIVO AO EDITAL Nº 30/2021

A Secretária Municipal da Educação e a Presidente do Instituto Municipal de
Desenvolvimento de Recursos Humanos (IMPARH), no uso de suas atribuições legais
e em conformidade com o disposto no Edital nº 30/2021,
CONSIDERANDO o dever de atender aos princípios da legalidade e da publicidade,
conforme determinado no art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988,
CONSIDERANDO as disposições contidas no Decreto Municipal nº 14.812, de 06 de
outubro de 2020,
CONSIDERANDO o poder de autotutela da Administração Pública para rever, ex officio,
os atos por ela praticados,
CONSIDERANDO a conveniência e a oportunidade inerentes à atividade da
Administração Pública,
DIVULGAM o Aditivo ao Edital nº 30/2021, nos termos que seguem:
1. O Calendário de Atividades (item 10) passa a vigorar com a seguinte redação:
ATIVIDADE
Divulgação do Edital
Recurso contra os termos do Edital

DATA PROVÁVEL
09/junho/2021
10/junho/2021

Solicitação de inscrição pela Internet (concursos.fortaleza.ce.gov.br)

10 a 28/junho/2021

Requerimento de atendimento diferenciado e entrega de laudo médico
(quando for o caso)
Resultado preliminar da solicitação de inscrição e do atendimento diferenciado
Recurso contra o resultado preliminar da solicitação de inscrição e do
atendimento diferenciado
Resultado definitivo da solicitação de inscrição e do atendimento diferenciado
Disponibilização do cartão de identificação por meio do site do IMPARH
Prova Objetiva (primeira etapa)

23 a 30 de junho/2021
1º/julho/2021
02/julho/2021
05/julho/2021
07/julho/2021
11/julho/2021 (tarde)

Gabarito preliminar da prova objetiva

11/julho/2021

Recurso contra questões e do gabarito preliminar da prova objetiva

12/julho/2021

Gabarito definitivo da prova objetiva

16/julho/2021

Resultado preliminar da prova objetiva
Recurso contra o resultado preliminar da prova objetiva

19/julho/2021
20/julho/2021
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Resposta do recurso contra o gabarito preliminar da prova objetiva
Resultado definitivo da prova objetiva e cronograma da entrega de títulos
eexperiência profissional dos aprovados para a Segunda Etapa
Entrega de títulos e experiência profissional (segunda etapa)
Resultado preliminar da análise de títulos e experiência profissional
Recurso contra o resultado preliminar da análise de títulos e
experiênciaprofissional
Encaminhamento para publicação do resultado final e do ato de
homologação
Resposta do recurso contra o resultado preliminar da análise de títulos e
experiência profissional

20/julho/2021
21/julho/2021
23, 26, 27 e
28/julho/2021
06/agosto/2021
09/agosto/2021
13/agosto/2021
A partir de
24/agosto/2021

2. Os demais dispositivos do Edital permanecem inalterados.

Fortaleza, 19 de julho de 2021.

Antonia Dalila Saldanha de Freitas
Secretária Municipal da Educação

Débora Marques do Nascimento
Presidente do IMPARH
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