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SELEÇÃO PÚBLICA PARA A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
DE PROFISSIONAIS DE NÍVEIS SUPERIOR E MÉDIO - SAMU FORTALEZA 

 
 

ERRATA AO EDITAL Nº 61/2021 
 
 	

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, IX, da Constituição Federal 
de 1988 e em conformidade com o art. 3º, IX, da Lei Complementar Municipal nº 0158, de 19 de 
dezembro de 2013, respeitado o disposto no Decreto Municipal nº 13.296, de 10 de fevereiro de 
2014, no Decreto Municipal nº 13.620, de 08 de julho de 2015, no Decreto Municipal nº 13.792, de 
18 de abril de 2016, e no Decreto Municipal nº 14.999, de 06 de maio de 2021, bem como de 
acordo com o previsto no Edital nº 28/2021, 

   
 
CONSIDERANDO o dever de atender aos princípios da legalidade e da publicidade, conforme 
determinado no art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988, 
 
CONSIDERANDO o que determina o art. 2º da Lei Complementar Municipal nº 0158, de 19 de 
dezembro de 2013, alterada pela Lei Complementar Municipal nº 0216, de 22 de março de 2016,  
 
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, 
 
 
DIVULGA Errata ao Edital nº 61/2021, nos termos que seguem: 
 
 
- Onde se lê: 
 
8. Será devidamente ELIMINADO do certame o candidato que for flagrado com sinal positivo no 
TESTE DE ETILÔMETRO, que não apresentar resultado válido/compatível de TESTE 
TOXICOLÓGICO e/ou que descumprir o disposto no subitem 5.3.2 do Edital nº 28/2021. 
 
 
- Leia-se: 
 
8. Será devidamente ELIMINADO do certame o candidato que for flagrado com sinal positivo no 
TESTE DE ETILÔMETRO e/ou que descumprir o disposto no subitem 5.3.2 do Edital nº 28/2021. 
   

Fortaleza, 22 de julho de 2021.	
	

	
	

Débora marques do Nascimento	
Presidente do IMPARH 


