SELEÇÃO PÚBLICA UNIFICADA DE ESTAGIÁRIOS PARA A PREFEITURA DE FORTALEZA

- PROGRAMA JOVENS TALENTOS -

TERCEIRO ADITIVO AO EDITAL Nº 121/2021
O Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão e a Presidente do Instituto Municipal de
Desenvolvimento de Recursos Humanos (IMPARH), no uso de suas atribuições legais, com fundamento
no que dispõem a Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, o Decreto Municipal nº 12.463, de
09 de dezembro de 2008, alterado pelo Decreto Municipal nº 15.119, de 14 de setembro de 2021, e
respeitadas as determinações constantes do Edital nº 121/2021,

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 121/2021, nos seguintes termos:

1. Ficam alterados os subitens 6.1, 6.1.1, 6.4.1 e 6.9, os quais passam a vigorar com as seguintes
redações:
6.1. As provas objetiva e discursiva serão aplicadas na cidade de Fortaleza-CE, com duração de 02 (duas)
horas, no dia 05 de dezembro de 2021 (domingo), no horário das 15h às 17h (horário de Fortaleza), para
todos os candidatos.
6.1.1. Após o fechamento dos portões, às 15h, serão utilizados 10 (dez) minutos para a realização dos
procedimentos operacionais do certame dentro da sala de prova, com o devido acréscimo de 10 (dez)
minutos ao horário previsto para o término das provas.
6.4.1. A partir das 15h não mais será permitido o acesso de candidatos aos locais de realização das
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provas.
6.9. Fechados os portões às 15h para a aplicação das provas objetiva e discursiva, iniciar-se-ão os
procedimentos operacionais relativos à presente Seleção Pública.

2. Permanecem válidos os demais dispositivos do Edital nº 121/2021.
Fortaleza, 24 de novembro de 2021.

Marcelo Jorge Borges Pinheiro
Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão

Débora Marques do Nascimento
Presidente do Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos
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