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PREFEITURA DE FORTALEZA 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (SMS) 
 

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS (IMPARH) 
   
 

SELEÇÃO PÚBLICA PARA O PROVIMENTO DE CARGOS EM 
COMISSÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (SMS) 

 
ERRATA AO EDITAL Nº 136/2019 

 
 
A Secretária Adjunta Municipal da Saúde e o 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, e de acordo com o previsto no Decreto Municipal nº 14.451, de 12 de 
junho de 2019, bem como segundo o que determina o Edital n° 136/2019, 
 
CONSIDERANDO o dever de atender aos princípios da legalidade e da publicidade, conforme 
determinado no art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988, 
 
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 Errata ao Edital nº 136/2019, nos termos que seguem: 
 
 
- No subitem 1.1, onde se lê: 
 
1.1. A Seleção Pública será regida por este Edital e executada pelo Instituto Municipal de 
Desenvolvimento de Recursos Humanos (IMPARH), conforme previsto no subitem 1.2 do presente 
instrumento, visando ao recrutamento para a composição de banco de profissionais para o 
provimento de cargos em comissão de diretor executivo de hospital, coordenador regional de saúde 
e gestor de unidade de atenção primária à saúde (UAPS) da Rede Municipal da Saúde de Fortaleza, 
conforme disposto no Anexo I do presente instrumento, nos termos Decreto Municipal nº 
14.451/2019 e ressalvadas as exceções previstas em lei. 
 
- Leia-se: 
 
1.1. A Seleção Pública será regida por este Edital e executada pelo Instituto Municipal de 
Desenvolvimento de Recursos Humanos (IMPARH), conforme previsto no subitem 1.2 do presente 
instrumento, visando ao recrutamento para a composição de banco de profissionais para o 
provimento de cargos em comissão de diretor executivo do Hospital e Maternidade Dra. Zilda Arns 
Newman, diretor executivo de hospital, coordenador regional de saúde e gestor de unidade de 
atenção primária à saúde (UAPS) da Rede Municipal da Saúde de Fortaleza, conforme disposto no 
Anexo I do presente instrumento, destinado à reposição de vagas existentes sem lotação de 
gestores previamente selecionados e de vagas decorrentes de exoneração (de ofício ou a pedido),  
nos termos do Decreto Municipal nº 14.451/2019 e ressalvadas as exceções previstas em lei. 
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- No subitem 1.4, onde se lê: 
 
1.4. Os cargos de diretor executivo de hospital, coordenador regional de saúde e gestor de unidade 
de atenção primaria à saúde (UAPS) têm natureza de cargo em comissão, declarado, por lei, de livre 
nomeação e exoneração. 
 
- Leia-se: 
 
1.4. Os cargos de diretor executivo do Hospital e Maternidade Dra. Zilda Arns Newman, diretor 
executivo de hospital, coordenador regional de saúde e gestor de unidade de atenção primaria à 
saúde (UAPS) têm natureza de cargo em comissão, declarado, por lei, de livre nomeação e 
exoneração. 
 
- No subitem 1.6, onde se lê: 
 
1.6. A remuneração ficará vinculada à simbologia dos cargos em comissão de diretor executivo de 
hospital, coordenador regional de saúde e gestor de unidade de atenção primária à saúde (UAPS) da 
Rede Municipal da Saúde, conforme previsto na tabela constante do Anexo I. 
 
- Leia-se: 
 
1.6. A remuneração ficará vinculada à simbologia dos cargos em comissão de diretor executivo do 
Hospital e Maternidade Dra. Zilda Arns Newman, diretor executivo de hospital, coordenador regional 
de saúde e gestor de unidade de atenção primária à saúde (UAPS) da Rede Municipal da Saúde, 
conforme previsto na tabela constante do Anexo I. 
 
- No subitem 1.7.1, onde se lê: 
 
1.7.1. Os candidatos devem ter disponibilidade para dedicação de 40h (quarenta horas) semanais 
para o exercício dos cargos em comissão de diretor executivo de hospital, coordenador regional de 
saúde e gestor de unidade de atenção primária à saúde (UAPS) da Rede Municipal da Saúde, na 
forma indicada no Anexo I deste Edital. 
 
- Leia-se: 
 
1.7.1. Os candidatos devem ter disponibilidade para dedicação de 40h (quarenta horas) semanais 
para o exercício dos cargos em comissão de diretor executivo do Hospital e Maternidade Dra. Zilda 
Arns Newman, diretor executivo de hospital, coordenador regional de saúde e gestor de unidade de 
atenção primária à saúde (UAPS) da Rede Municipal da Saúde, na forma indicada no Anexo I deste 
Edital. 
 
- No subitem 2.1, onde se lê: 
 
2.1. O candidato regularmente aprovado na Seleção Pública de que trata este Edital será nomeado 
para os cargos em comissão de diretor executivo de hospital, coordenador regional de saúde e 
gestor de unidade de atenção primária à saúde (UAPS) da Rede Municipal da Saúde de Fortaleza, 
se atendidas as seguintes exigências: 
 
- Leia-se: 
 
2.1. O candidato regularmente aprovado na Seleção Pública de que trata este Edital será nomeado 
para os cargos em comissão de diretor executivo do Hospital e Maternidade Dra. Zilda Arns 
Newman, diretor executivo de hospital, coordenador regional de saúde e gestor de unidade de 
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atenção primária à saúde (UAPS) da Rede Municipal da Saúde de Fortaleza, se atendidas as 
seguintes exigências: 
 
 
- No subitem 9.6, onde se lê: 
 
9.6. A presente Seleção tem a finalidade de criar um banco de gestores, de onde poderão ser 
escolhidos os profissionais que serão nomeados para os cargos em comissão de diretor executivo de 
hospital, coordenador regional de saúde e gestor de unidade de atenção primária à saúde (UAPS) da 
Rede Municipal da Saúde, na forma indicada no Anexo I deste Edital. 
 
- Leia-se: 
 
9.6. A presente Seleção tem a finalidade de criar um banco de gestores, de onde poderão ser 
escolhidos os profissionais que serão nomeados para os cargos em comissão de diretor executivo do 
Hospital e Maternidade Dra. Zilda Arns Newman, diretor executivo de hospital, coordenador regional 
de saúde e gestor de unidade de atenção primária à saúde (UAPS) da Rede Municipal da Saúde, na 
forma indicada no Anexo I deste Edital. 
 
- No Anexo I, onde se lê: 
 

CARGO QUANTIDADE 
DE VAGAS 

CARGA 
HORÁRIA 

VENCIMENTO BASE 

REQUISITOS 

SERVIDOR 
PÚBLICO DA 

ESFERA 
MUNICIPAL, 

ESTADUAL OU 
FEDERAL 

NÃO 
SERVIDOR 

Diretor Executivo 
do Hospital e 

Maternidade Dra. 
Zilda Arns Newman 

1 

40h 
(quarenta 

horas) 
semanais 

R$ 3.228,99 R$ 3.788,42 Graduação 
em 

Administração 
e/ou em 
qualquer 

curso de nível 
superior na 

área da 
saúde, com 
experiência 

mínima de 01 
(um) ano em 

gestão pública 
e/ou privada 

Diretor Executivo 
de Hospital 7 R$ 1.823,41 R$ 2.382,84 

Coordenador 
Regional de Saúde 6 R$ 3.228,99 R$ 3.788,42 

Gestor de Unidade 
de Atenção 

Primária à Saúde 
(UAPS) 

109 R$ 1.367,49 R$ 2.886,92 

 
 - Leia-se: 
 

CARGO QUANTIDADE 
DE VAGAS 

CARGA 
HORÁRIA 

VENCIMENTO BASE 

REQUISITOS 

SERVIDOR 
PÚBLICO DA 

ESFERA 
MUNICIPAL, 

ESTADUAL OU 
FEDERAL 

NÃO 
SERVIDOR 
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Diretor Executivo 
do Hospital e 

Maternidade Dra. 
Zilda Arns Newman 

Cadastro de 
reserva 

40h 
(quarenta 

horas) 
semanais 

R$ 3.228,99 R$ 3.788,42 Graduação 
em 

Administração 
e/ou em 
qualquer 

curso de nível 
superior na 

área da 
saúde, com 
experiência 

mínima de 01 
(um) ano em 

gestão pública 
e/ou privada 

Diretor Executivo 
de Hospital 

Cadastro de 
reserva R$ 1.823,41 R$ 2.382,84 

Coordenador 
Regional de Saúde 

Cadastro de 
reserva R$ 3.228,99 R$ 3.788,42 

Gestor de Unidade 
de Atenção 

Primária à Saúde 
(UAPS) 

Cadastro de 
reserva R$ 1.367,49 R$ 2.886,92 

 
- No Anexo III, onde se lê: 
 

Formação Profissional: 
 
Graduação: ______________________________ Ano/Conclusão: __________ 
Instituição: 

Cidade: ___________________________________________UF:_________ 

 
- Leia-se: 
 

Formação Profissional: 
 
Graduação: ______________________________ Ano/Conclusão: __________ 
Instituição: 

Cidade: ___________________________________________UF:_________ 

E-mail: ________________________________________ / Celular: (___) 
____________________ 

 
Publique-se. Registre-se. 

 
Fortaleza, 10 de outubro de 2019. 

 
 

__________________________________ 
Ana Estela Fernandes Leite 

Secretária Adjunta Municipal da Saúde 
 
 

__________________________________ 
Fábio Santiago Braga 

Presidente do IMPARH 


