PREFEITURA DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO (SEPOG)
INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS (IMPARH)

CREDENCIAMENTO DE SERVIDORES PARA A FORMAÇÃO DE BANCO DE INSTRUTORES
INTERNOS DA PREFEITURA DE FORTALEZA

ERRATA AO EDITAL Nº 129/2018

O Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão e o Presidente do Instituto Municipal
de Desenvolvimento de Recursos Humanos (IMPARH), no uso de suas atribuições legais e em
conformidade com o art. 5º da Lei Complementar Municipal nº 0194, de 22 de dezembro de 2014,
bem como de acordo com o art. 3º, incisos II, VIII, IX, XII e XVI, todos do Anexo I do Decreto
Municipal nº 10.187, de 17 de novembro de 1997, bem como de acordo com o que determina o
Decreto Municipal n° 13.645 “A”, de 19 de agosto de 2015, e com o disposto no Edital nº 129/2018,

CONSIDERANDO a necessidade de atender aos objetivos do processo seletivo regulado pelo Edital
nº 129/2018,

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 129/2018, nos seguintes termos:

- Onde se lê:

4.1. Para requerer sua inscrição, o servidor público municipal interessado deverá acessar o endereço
eletrônico
do
IMPARH
(concursos.fortaleza.ce.gov.br/credenciamento-decolaboradores/credenciamento-de-instrutores-externos-para-a-escola-de-governo), a
partir das 09 horas do dia 07 de janeiro, até às 23 horas e 59 minutos do dia 13 de janeiro de
2019 (horário de Fortaleza-CE), e entregar a via impressa na Diretoria de Formação e
Aperfeiçoamento de Servidores (DIFAP) do Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos
Humanos (IMPARH), na Avenida João Pessoa, 5609, Damas, Fortaleza-CE.
[...]
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4.1.2. Somente será aceito o pedido de inscrição feito mediante o preenchimento do formulário de
inscrição eletrônico que, durante o período de inscrição desse Credenciamento, estará disponível
EXCLUSIVAMENTE no endereço eletrônico (concursos.fortaleza.ce.gov.br/credenciamentode-colaboradores/credenciamento-de-instrutores-externos-para-a-escola-de-governo),
e de sua entrega na DIFAP.
[...]
4.3.1. Documentos pessoais:
a) formulário de inscrição devidamente preenchido, emitido EXCLUSIVAMENTE a partir do endereço
eletrônico
do
IMPARH
(concursos.fortaleza.ce.gov.br/credenciamento-decolaboradores/credenciamento-de-instrutores-externos-para-a-escola-de-governo);
b) cópia do documento de identificação pessoal (carteira ou cédula de identidade com foto, expedida
por órgãos fiscalizadores de exercício profissional, CNH – modelo com foto, CTPS – modelo com
foto, ou passaporte válido);
c) cópia do CPF;
d) cópia do PIS/PASEP/NIT;
e) cópia do comprovante de endereço;
f) cópia do comprovante de vínculo com a Prefeitura de Fortaleza (ato de nomeação, acompanhado
da cópia do contracheque referente aos últimos dois meses);
g) cópia do cartão da conta corrente no Banco do Brasil ou de outro documento, expedido pela citada
instituição financeira, que contenha os dados da conta e da agência do PARTICIPANTE; em caso de
conta poupança, o participante deverá entregar a cópia do contrato ou extrato bancário onde sejam
indicados os dados de número e variação da referida conta.
- Leia-se:

4.1. Para requerer sua inscrição, o servidor público municipal interessado deverá acessar o endereço
eletrônico
do
IMPARH
(https://concursos.fortaleza.ce.gov.br/credenciamento-decolaboradores/credenciamento-de-instrutores-internos-para-a-escola-de-governo),
a
partir das 09 horas do dia 07 de janeiro, até às 23 horas e 59 minutos do dia 13 de janeiro de
2019 (horário de Fortaleza-CE), e entregar a via impressa na Diretoria de Formação e
Aperfeiçoamento de Servidores (DIFAP) do Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos
Humanos (IMPARH), na Avenida João Pessoa, 5609, Damas, Fortaleza-CE.
[...]
4.1.2. Somente será aceito o pedido de inscrição feito mediante o preenchimento do formulário de
inscrição eletrônico que, durante o período de inscrição desse Credenciamento, estará disponível
EXCLUSIVAMENTE
no
endereço
eletrônico

(https://concursos.fortaleza.ce.gov.br/credenciamento-decolaboradores/credenciamento-de-instrutores-internos-para-a-escola-de-governo), e de
sua entrega na DIFAP.
[...]
4.3.1. Documentos pessoais:
a) formulário de inscrição devidamente preenchido, emitido EXCLUSIVAMENTE a partir do endereço
eletrônico
do
IMPARH
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colaboradores/credenciamento-de-instrutores-internos-para-a-escola-de-governo);
b) cópia do documento de identificação pessoal (carteira ou cédula de identidade com foto, expedida
por órgãos fiscalizadores de exercício profissional, CNH – modelo com foto, CTPS – modelo com
foto, ou passaporte válido);
c) cópia do CPF;
d) cópia do PIS/PASEP/NIT;
e) cópia do comprovante de endereço;
f) cópia do comprovante de vínculo com a Prefeitura de Fortaleza (ato de nomeação, acompanhado
da cópia do contracheque referente aos últimos dois meses);
g) cópia do cartão da conta corrente no Banco do Brasil ou de outro documento, expedido pela
citada instituição financeira, que contenha os dados da conta e da agência do PARTICIPANTE; em
caso de conta poupança, o participante deverá entregar a cópia do contrato ou extrato bancário onde
sejam indicados os dados de número e variação da referida conta.

Publique-se. Registre-se.

Fortaleza, 26 de dezembro de 2018.

Philipe Theophilo Nottingham
Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão

Fábio Santiago Braga
Presidente do IMPARH
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