
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA 
ESTADO DO CEARÁ 

EDITAL DE CONCURSO N° 001/2007 
O PREFEITO MUNICIPAL DE IRAUÇUBA, no uso de suas atribuições legais, em obediência ao disposto no 
inciso II do artigo 37 da Constituição Federal c/c artigo 38, inciso V, da Constituição Estadual, e artigo 74 
inciso II da Lei Orgânica do Município, TORNA PÚBLICO, para conhecimento de quem interessar, a abertura 
de inscrições para a realização de CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS destinado ao provimento 
de cargos públicos no QUADRO FUNCIONAL PERMANENTE DE MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA, para 
preenchimento das vagas indicadas, correspondentes aos cargos relacionados, no ANEXO I, que é parte 
integrante deste edital. 
CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1. O concurso será regulado pelas disposições da Constituição Federal, da Constituição do Estado do Ceará, 
da legislação municipal e estadual correlata, e pelos princípios gerais do Direito Administrativo, sendo que as 
normas do presente EDITAL e seus Anexos, e as contidas no Manual do Candidato, também possuem peso 
de lei para Administração Pública e para os candidatos. 
1.1 Acompanham o presente Edital, sendo dele parte componente, os seguintes anexos: 
a) ANEXO I - Quadro Geral dos Cargos e Vagas 
b) ANEXO II - Quadro de Provas 
c) ANEXO III - Programa das Provas 
d) ANEXO IV - Quadro de Títulos 
e) ANEXO V - Atribuições dos Cargos 
f) ANEXO VI - Fórmulas - Pontuação Final 
g) ANEXO VII - Modelo - Capa Recursos 
h) ANEXO VIII - Modelo - Ficha de acompanhamento de Títulos 
2. O concurso se destina ao preenchimento das vagas existentes, correspondentes aos cargos de Quadro 
Funcional Permanente do Município de Irauçuba, bem como as que vierem a entrar em vacância ou que 
surjam por intermédio da criação de novos cargos ou pela ampliação das vagas dos cargos já existentes, 
dentro do prazo de validade do Concurso, mediante o provimento dos cargos, observando o interesse e a 
conveniência da Administração. 
3. Para o esclarecimento dos cargos existentes e das vagas correspondentes, o presente EDITAL especifica 
no anexo I, os códigos de cada cargo, carga horária, salários e requisitos para investidura. 
4. As funções e atribuições do cargo constam do Anexo V deste Edital. 
5. O prazo de validade do concurso será de 2 (dois) anos, contados da data de sua homologação, podendo, 
por ato expresso, ser prorrogado uma única vez por igual período, desde que não vencido o primeiro prazo, 
conforme o artigo 37, inciso III, da Constituição Federal. 
6. O regime jurídico de trabalho será o estabelecimento na Lei Municipal n° 507/2006. 
7. Nas ações praticadas antes, durante e após o presente processo seletivo, para cada ato praticado por 
intermédio de procurador será repetida a apresentação de entrega do instrumento procuratório na forma 
estabelecida no itens 20 a 22 do Capítulo II deste edital, em sua forma original com firma reconhecida do 
candidato/outorgante, além da cópia autenticada do documento de identidade do procurador e do candidato, 
não sendo admitida a alegação de que já foi entregue a procuração e as cópias em atos anteriores. A 
procuração e os documentos recebidos em ato anterior não serão aproveitados nos posteriores. 
8. A mesma determinação do item anterior se aplica ao candidato que praticar pessoalmente os atos do 
concurso, sem procurador, devendo o candidato apresentar, em cada ato, os documentos originais e/ou 
entregar as cópias autenticadas. 
9- Todos os prazos estabelecidos neste edital são improrrogáveis, preclusos e peremptórios, não perdendo 
estas características mesmo nos casos de fatos imprevisíveis e de caso fortuito e força maior. 
CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES 
1. As inscrições estarão abertas no período compreendido entre o dia 13 a 24 de agosto do ano de 2007, no 
horário de 08:00 às 12:00 e de 14:00 às 18:00h, de Segunda a Sexta, na CENTRAL DO CONCURSO, 
instalada no Av. Jorge Domingues nº 1641 - Centro - Irauçuba - Ceará , Fone nº 0 XX (88) 3635-1 721, onde 
os candidatos preencherão o Requerimento de Inscrição. 
1.1 DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
1.1.1 Para os cargos Ensino Fundamental Incompleto R$ 25,00 (vinte e cinco reais). 



1.1.2 Para os cargos de Ensino Fundamental (motorista) R$ 30,00 (trinta reais). 
1.1.3 Para os Cargos de Nível Médio R$ 45,00 (quarenta e cinco reais). 
1.1.4 Para os cargos do Magistério (Professor IV) R$ 70,00 (setenta reais). 
1.1.5 Para os cargos de Nível Superior R$ 90,00 (noventa reais). 
1.2 O pagamento da taxa de inscrição SOMENTE poderá ser feito em espécie, através de DEPÓSITO 
BANCÁRIO em favor da PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA, cujo comprovante de depósito deverá 
conter o título "Concurso Público", a ser efetuado no Banco do BRASIL, agência nº 4149-1, conta corrente nº 
6403-3, devendo o comprovante e o depósito ser identificado com o nome do candidato. Não será aceito o 
pagamento através de cheque nem por meio de qualquer outro título de crédito. 
2. O candidato, ao pagar a taxa de inscrição e no ato de preenchimento do Requerimento de Inscrição, estará 
tacitamente declarando, sob as penas da Lei, satisfazer as seguintes condições: 
a) Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão português que tenha adquirido a igualdade de direitos e 
obrigações civis e o gozo dos direitos políticos (Decreto nº 70.436, de 18/04/72, e artigo 12, §1º, da 
Constituição Federal artigo 3º da Emenda Constitucional nº 19, de 04/06/98). 
b) Ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos, no ato da nomeação. 
c) Estar regularizado e quite para com as obrigações perante o serviço militar, no caso de candidato do sexo 
masculino. 
d) Estar em pleno exercício de seus direitos políticos, regularizado e quite perante a Justiça Eleitoral. 
e) Possuir, até a data da convocação para início do estágio probatório, os requisitos de habilitação exigidos 
para o cargo pretendido, conforme Anexo I. 
f) Ter a situação regularizada perante o órgão fiscalizador do exercício profissional (conselho regional ou 
órgão de classe) e estar em dia com as exigências legais do órgão fiscalizador. 
g) Conhecer, atender e aceitar as condições estabelecidas neste edital. 
h) Estar em pleno gozo dos seus direitos políticos e civis. 
i) Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo. 
j) Não ter sofrido, no exercício de anterior cargo público, a penalidade de demissão. 
3. No ato do pagamento da taxa da inscrição e do preenchimento do Requerimento de Inscrição não será 
solicitada a comprovação do cumprimento das exigências contidas no item 2 e suas alíneas "a" a "j". 
4. Outrossim, a comprovação de todas as condições estabelecidas acima (item 2 e todas as suas alíneas) 
será exigida no ato da convocação. Caso não seja comprovada a satisfação às referidas exigências, no ato da 
convocação, o candidato, mesmo que tenha sido aprovado, será automaticamente eliminado do concurso, 
sem direito a reembolso ao valor referente à taxa de inscrição. 
5. Para se inscrever, o candidato deverá, no período das inscrições, proceder da seguinte forma: 
5.1 Antes de efetuar o pagamento da taxa de inscrição, certificar-se de que preenche todos os requisitos e 
condições dispostas neste Edital. 
5.2 Efetuar o pagamento da taxa de inscrição através do depósito bancário feito em espécie, na forma 
estabelecida no item 1.2. 
5.3 De posse do comprovante de depósito da taxa de inscrição, devidamente autenticado pelo Banco do 
BRASIL o candidato deverá se dirigir à Central do Concurso (Item 1 do Capítulo II), ocasião em que o 
candidato apresentará o comprovante de depósito e os documentos listados no item 5.6 infra, sendo 
imediatamente preenchido o Requerimento de Inscrição de acordo com as informações fornecidas pelo 
candidato, que pela veracidade das mesmas se responsabiliza plenamente, recebendo ele o Manual do 
Candidato, este último sendo instrumento adicional de regulamentação do presente concurso público. 
5.4 As informações prestadas no Requerimento de Inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, 
ficando a Administração Pública no direito de excluí-lo do concurso caso se comprove a inveracidade dos 
dados fornecidos. 
5.5 Apenas o pagamento do depósito bancário, referente à taxa de inscrição, não implica que o candidato 
esteja inscrito e apto a participar do concurso. A inscrição somente estará completa mediante o pagamento da 
taxa de inscrição e do preenchimento do Requerimento de Inscrição, que será realizado com a apresentação 
do comprovante do pagamento da taxa de inscrição e dos documentos elencados no item 5.6 infra. 
5.6 O Requerimento de Inscrição somente será preenchido se o candidato apresentar, além do comprovante 
de pagamento da Taxa de Inscrição, os seguintes documentos, que serão anexados ao Requerimento de 
Inscrição: 



5.6.1 Uma (01) fotocópia legível, nítida e autenticada em cartório, do documento de identidade (frente e 
verso), no mesmo lado da folha, sendo aceito como documento de identidade somente aqueles especificados 
no item 13 infra. 
5.6.2 Duas (02) fotos 3x4, coloridas, recentes, idênticas e de frente. 
6. Na hipótese de ser o Requerimento de Inscrição preenchido manualmente, serão indeferidos os 
requerimentos preenchidos com grafia do nome do candidato ilegível ou abreviada, bem como as que 
contenham emendas ou rasuras em qualquer uma das informações nele prestadas. 
7. Se o candidato efetuar mais de uma inscrição para cargos diferentes, e houver choque de horário de prova, 
o Candidato deverá optar por fazer a prova que mais lhe convier, não lhe assistindo qualquer direito a 
restituição do valor pago por outras inscrições.  
8. O simples pagamento da taxa de inscrição NÃO implica na automática inscrição no concurso. São 
considerados desistentes os candidatos que, mesmo tendo efetuado o depósito correspondente ao 
pagamento da taxa de inscrição, não tenham se apresentado na Central do Concurso para preenchimento do 
indispensável Requerimento de Inscrição, em conformidade com os itens 5.3 a 8, dentro do período e horário 
estipulados no item 1 deste Capítulo. 
9. Ao candidato, pertence a irrestrita e total responsabilidade pelo correto preenchimento do Requerimento de 
Inscrição, bem como pelas informações nele prestadas. 
10. Efetivado o pagamento da taxa de inscrição, em nenhuma hipótese, mesmo diante de caso fortuito ou de 
força maior, serão aceitos pedidos de devolução do valor pago, ainda que o candidato não tenha concluído a 
inscrição com o preenchimento do Requerimento de Inscrição. 
11. Compete ao candidato receber e manter sob sua guarda o comprovante de preenchimento e entrega do 
Requerimento de Inscrição. 
12. Ao preencher e assinar o Requerimento de Inscrição, o candidato deverá conferir as informações nele 
contidas, pois não serão aceitas modificações posteriores, nem a argüição de ter havido erro no 
preenchimento. Ao preencher o Requerimento de Inscrição, o candidato declarará sua ciência e aceite de que, 
caso aprovado, entregará os documentos comprobatórios exigidos para a nomeação, referentes às condições 
elencadas no item 2, alíneas "a" a "j", deste capítulo, bem como os requisitos exigidos para o cargo, 
constantes do Anexo I deste Edital, além de qualquer outro documento que a Administração Pública considere 
necessário. 
13. Para os efeitos deste concurso público, aplicando-se a todos os atos de identificação do candidato, 
inclusive para todos os procedimentos necessários à efetivação da inscrição, acesso aos locais de prova, 
apresentação de títulos, convocação e posse, no caso de aprovação, SÃO CONSIDERADOS DOCUMENTOS 
DE IDENTIDADE: as carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública, 
pelas Forças Armadas, pelo Ministério das Relações Exteriores e pelas Polícias Militares; carteira nacional de 
habilitação, expedida na forma da Lei Federal nº 9.503/97, e passaporte; além das Carteiras Profissionais 
expedidas por órgãos ou conselhos de classe, que por Lei tenham validade como documento de identidade, 
como por exemplo, as carteiras de identidade do CREA, da OAB, do CRC etc. Este item também se aplica à 
identificação do eventual procurador do candidato. 
14. Para os efeitos deste concurso público, aplicando-se a todos os atos de identificação do candidato, 
inclusive para todos os procedimentos necessários à efetivação da inscrição, acesso aos locais de prova, 
apresentação de títulos, convocação e posse, no caso de aprovação, NÃO SERÃO ACEITOS como 
documento de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, CPF, documento de alistamento militar, 
certificado de reservista, carteiras de motorista expedidas antes da Lei Federal nº 9.503/97, carteiras de 
estudante, carteira do Ministério do Trabalho, carteiras funcionais sem valor de identidade, nem documentos 
ilegíveis, não identificáveis ou danificados. Este item também se aplica à identificação do eventual procurador 
do candidato. 
15. A entrega do comprovante de pagamento da taxa de inscrição e da documentação exigida para a 
inscrição, deverá ser entregue pelo candidato no ato de preenchimento do Requerimento de Inscrição, na 
Central do Concurso. Não será permitido, em nenhuma hipótese, mesmo por caso fortuito ou de força maior, 
que o candidato preencha o Requerimento de Inscrição sem a apresentação da documentação exigida ou de 
apresentá-la em momento posterior ao preenchimento do Requerimento ou após o período das inscrições, 
estabelecido no item 1 deste Capítulo. 
16. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações de todos os atos 
concernentes ao presente concurso público, de acordo com o Capítulo X Das Publicações. 



17. O candidato será responsável pela atualização do seu endereço de correspondência, informado no 
Requerimento de Inscrição. O não cumprimento deste item implicará na eliminação do candidato do concurso, 
ou de ser declarado desistente, após a classificação. A atualização a que alude este item deverá ser efetuada 
por escrito (em 2 vias de igual teor e forma), a ser entregue no paço da Prefeitura Municipal de Irauçuba, 
mediante protocolo. 
18. A atualização do endereço de correspondência do candidato deverá ser realizada em até 3 (três) dias 
úteis após a publicação do resultado final do concurso ou em qualquer momento durante o processo de 
seleção. 
19. Não será aceita inscrição fora do horário, local e período estabelecido no item 01 deste Capítulo. 
20. Será permitida a realização da inscrição, bem como o preenchimento do Requerimento de Inscrição, 
através de mandatário/procurador (pessoa outorgada) portador de procuração com poderes específicos para 
realizar a inscrição e o preenchimento do Requerimento de Inscrição, que pode ser de natureza particular, 
desde que com firma reconhecida do mandante (outorgante), que, obrigatoriamente, será o candidato. Para 
que seja aceita a inscrição por procuração, o procurador/mandatário, portador da procuração, entregará todos 
os documentos do candidato, exigidos para a inscrição, conforme os itens 5.3 e 5.6, bem como o instrumento 
procuratório no original (com firma reconhecida do candidato) e 01 (uma) cópia autenticada do documento de 
identidade do procurador/mandatário. No caso de procuração particular, será exigido o reconhecimento da 
firma do outorgante, que obrigatoriamente será o candidato. Serão aceitos apenas as procurações por escrito, 
não se admitindo o mandato tácito ou verbal. 
21. O candidato inscrito por procuração assume a total responsabilidade pelas informações prestadas por seu 
procurador/mandatário no Requerimento de Inscrição, arcando o candidato com as conseqüências de 
eventuais erros ou pela eventual inveracidade das informações. Essa responsabilidade é pessoal e 
intransferível do candidato que outorgou a procuração. 
22. Em nenhuma hipótese será permitida a realização da inscrição através de substabelecimento do 
procurador para terceira pessoa. 
23. Em nenhuma hipótese será aceito o pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, 
nem será aceito o envio do comprovante do pagamento da taxa de inscrição nem o preenchimento ou envio 
do Requerimento de Inscrição pela via postal, fac-símile, condicional, via internet ou por e-mail, nem por 
qualquer via não especificada neste edital. O ato de inscrição, com o pagamento da taxa de inscrição e o 
preenchimento do Requerimento de Inscrição, é pessoal e intransferível, exigindo a presença do candidato, 
ressalvada a hipótese de ser efetuada através de procurador/mandatário, na forma dos itens 20 a 22 deste 
Capítulo. 
24. A qualquer tempo, mesmo depois de homologado o concurso, poder-se-á anular a prova e a nomeação do 
candidato, desde que seja verificada a falsidade de suas declarações ou dos documentos apresentados, ou a 
existência de fraude na realização da prova objetiva ou na prova de títulos, sem prejuízo da sua 
responsabilização civil, penal e administrativa. 
25. Efetuado o preenchimento do Requerimento de Inscrição, não serão aceitos pedidos posteriores para 
alterações nas informações prestadas, em nenhuma hipótese, principalmente quanto ao cargo escolhido. 
26. A realização completa da inscrição implicará no reconhecimento e na aceitação, por parte do candidato, 
do que determina este Edital e o Manual do Candidato. 
CAPÍTULO III - DAS INDICAÇÕES PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 
1. Em cumprimento ao inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal, às pessoas portadoras de deficiência é 
assegurado o direito de inscrição no presente concurso público, para preenchimento das vagas, cujas 
atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadores, sendo reservadas um percentual de 
5% (cinco por cento) das vagas oferecidas. 
2. Caso a aplicação do referido percentual resulte em número fracionado maior que 0,5 este será elevado 
para o primeiro inteiro subseqüente. 
3. Consideram-se pessoas portadoras de deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas 
no artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298/99. 
4. A necessidade de intermediários permanentes para auxiliar na execução das atribuições do cargo, ou na 
realização da prova pelo portador de deficiência, é obstativa à inscrição no concurso, podendo a 
administração pública eliminar do concurso, no ato da convocação, o candidato portador de deficiência que 
omitir essa informação, bem como exonerá-lo do cargo caso já tenha iniciado o estágio probatório. 



5. Não obsta à inscrição ou ao exercício das atribuições do cargo, desde que com ele compatíveis, a 
utilização de material tecnológico de apoio físico, de uso habitual, como exemplificadamente, muletas, cadeira 
de rodas e tateadores. 
6. Nos termos do Decreto Federal nº 3.298/99, o candidato inscrito como portador de deficiência deverá 
especificar o tipo e espécie de sua deficiência na ficha de inscrição. 
7. O candidato deverá apresentar, no ato da inscrição, Laudo Médico atestando a espécie e o grau de 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças - 
CID, atestando inclusive que há existência de compatibilidade entre o grau de deficiência que apresenta e o 
exercício do cargo a que pretende concorrer. 
8. O candidato inscrito como portador de deficiência visual, plena ou parcial (amblíope), deverá solicitar, 
somente no ato de preenchimento do Requerimento de Inscrição, prova especial em Braile ou ampliada, 
através de formulário específico. 
9. Aos portadores de deficiência visual plena (cegos) que solicitarem prova especial, serão oferecidas provas 
no sistema Braile e suas respostas deverão ser transcritas também em Braile. Os referidos candidatos 
deverão levar para esse fim, no dia da aplicação da prova, reglete e punção, podendo, ainda, utilizar-se de 
soroban. 
10. Aos deficientes visuais amblíopes que solicitarem prova especial, serão oferecidas provas ampliadas com 
tamanho de letra correspondente ao tamanho 24. 
11. O candidato que não efetuar o requerimento disposto no item 8, constante do presente Capítulo, dentro do 
prazo do período das inscrições, seja qual for o motivo alegado, será considerado como não portador de 
deficiência visual e não terá a prova especial preparada. 
12. Previamente à nomeação, será aferida a condição da deficiência física informada, momento em que os 
candidatos serão submetidos, no prazo fixado pela Administração, quando do ato de convocação, a exame 
médico oficial ou credenciado, o qual terá caráter definitivo sobre a qualificação do candidato quanto à 
existência ou não da deficiência e o grau de compatibilidade da deficiência para o exercício das atribuições do 
cargo. 
13. Havendo laudo médico oficial contrário à condição de deficiência, o candidato terá seu nome excluído da 
lista de classificação dos deficientes, não possuindo o candidato o direito à restituição do valor pago a título de 
taxa de inscrição, nem de ser classificado na lista geral. 
14. Se a deficiência for considerada incompatível com as atividades previstas, o candidato terá seu nome 
excluído das listas de classificação em que figurar, não tendo o direito de ser classificado na lista geral. 
15. O candidato que não tiver confirmada sua deficiência física, por ocasião do exame médico oficial, 
constante no item 12, será automaticamente excluído da lista de classificação dos deficientes físicos, sendo 
eliminado do presente concurso. 
16. Resguardadas as disposições do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, os candidatos portadores de 
deficiência participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere 
ao conteúdo, a avaliação, ao horário e ao local da realização das provas. 
17. Mesmo após o exame aludido no item 12, a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência 
do candidato será reavaliada por equipe multiprofissional no decorrer do estágio probatório. 
18. Na falta de candidatos aprovados, que sejam portadores de deficiência física, as vagas reservadas para 
deficientes serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, com estrita observância à ordem 
classificatória. 
19. Será eliminado da lista de deficientes e do concurso o candidato cuja deficiência assinalada no 
Requerimento de inscrição não seja constatada. 
20. O candidato portador de deficiência, que no ato de sua inscrição não declarar essa condição, não poderá 
impetrar recurso em favor de sua situação. 
21. A publicação do resultado final do concurso será feita em duas listas, contendo, a primeira, a pontuação 
de todos os candidatos, inclusive a dos portadores de deficiência; e a segunda, somente a pontuação destes 
últimos. 
CAPÍTULO IV - DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO 
1. O candidato deverá retirar seu Cartão de Identificação na Central do Concurso, mesmo local onde realizou 
sua inscrição, estabelecida no item 1 (Capítulo II), no horário de 08:00 às 12:00 e de 14:00 às 18:00 horas, de 
acordo com a seguinte escala: 
- Do dia 03/09/2007 - candidatos cujos nomes se iniciam pelas letras de A a K 



- Do dia 04/09/2007 - candidatos cujos nomes se iniciam pelas letras de L a Z 
2. É obrigação do candidato conferir as informações contidas no Cartão de Identificação do concurso 
imediatamente após o seu recebimento. Estas informações correspondem àquelas prestadas quando do 
preenchimento do Requerimento de Inscrição. 
3. Ao receber o Cartão de Identificação, caso seja constatada inexatidão nas informações, notadamente nas 
relativas ao cargo escolhido ou à sua eventual condição de deficiente, o candidato poderá efetuar a 
reclamação até dois (02) dias úteis após o dia em que foi recebido o Cartão de Identificação, excluindo-se o 
dia do começo e contando-se o dia do final, não sendo acatadas reclamações posteriores. 
3.1 O prazo estabelecido no item 3 deste capítulo é precluso e peremptório, não admitindo prorrogação, 
mesmo diante de caso fortuito ou força maior. Não efetuando o candidato a reclamação dentro do prazo 
estabelecido no item 3 deste capítulo, estará ele assumindo a total responsabilidade pelos dados registrados 
no mesmo, bem como pela impossibilidade de mudanças posteriores e eventuais prejuízos ocasionados ao 
próprio candidato, NÃO PODENDO ALEGAR ERRO NO PREENCHIMENTO, DE SUA PARTE OU DA 
ORGANIZAÇÃO DO CONCURSO. 
3.2 Todos os eventuais prejuízos advindos ao candidato, pela existência de erros quanto aos dados 
constantes no Cartão de Identificação, mas não indicados nem solicitada a retificação dentro do prazo 
especificado no item 3 deste capítulo, serão suportados pelo candidato, notadamente a impossibilidade de 
acesso ao local das provas, eleição do cargo e da condição ou não de deficiente físico. 
4. Dentro do prazo estabelecido no item 3 deste capítulo, o candidato deverá encaminhar-se até a Central do 
Concurso (item 1 Capítulo II) para efetuar as necessárias retificações, cuja solicitação será feita e as 
retificações efetuadas e processadas através de Formulário próprio disponibilizado na Central do Concurso. 
Não procedendo desta forma, perdendo o prazo para retificações, o candidato estará assumindo a total 
responsabilidade pelos dados registrados de forma equivocada, inclusive naqueles relacionados ao cargo, ao 
local de trabalho ou à condição de deficiente, arcando com o ônus pelos prejuízos porventura advindos, NÃO 
PODENDO ALEGAR SUA PRÓPRIA TORPEZA OU ACUSAR A ORGANIZAÇÃO DO CONCURSO POR 
ERRO NO PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES. 
CAPÍTULO V - DO CONCURSO 
1. O concurso constará das seguintes provas: 
1.1 Prova objetiva de conhecimentos gerais (português, matemática e atualidades) e prova de conhecimentos 
específicos relacionados ao cargo escolhido. 
1.2 As provas objetivas serão para todos os cargos. 
1.3 O Cargo de Motorista terá também a Prova prática. 
1.4 Haverá prova de títulos, sendo estas de caráter apenas classificatório e especifica para os cargos de nível 
superior. 
1.5 O peso de cada prova consta do Anexo VI. 
CAPÍTULO VI - DAS PROVAS 
1. PROVAS OBJETIVAS 
1.1 As provas OBJETIVAS, que envolvem a avaliação conjunta de conhecimentos gerais (português, 
matemática e atualidades) e dos conhecimentos específicos de cada cargo (conforme Anexo II e programa 
constante no Anexo III), acontecerão no dia 16 de setembro de 2007, no endereço a ser divulgado no Cartão 
de Identificação do candidato. 
1.1.1 Caso a quantidade de salas disponíveis para a realização do certame não seja suficiente para comportar 
o número de candidatos inscritos, a Comissão de Avaliação e Fiscalização do Concurso Público de Irauçuba-
Ce., poderá realizá-lo, também, em salas disponíveis nos municípios circunvizinhos. 
1.2 As provas OBJETIVAS versarão sobre os conteúdos descriminados no Programa descrito no Anexo III. 
1.3 A duração das provas será de quatro (04) horas, com início às 13:00h e término às 17:00h, devendo o 
candidato comparecer ao local designado para a aplicação de sua prova com, no mínimo, 1 (uma) hora de 
antecedência do horário de início. 
1.3.1 O tempo para a realização das provas objetivas, aduzidas neste item 1.3, num total de 4 (quatro) horas, 
corresponde ao tempo necessário para a realização das provas objetivas de conhecimentos gerais e de 
conhecimentos específicos, incluindo o tempo necessário para identificação e para preenchimento do Cartão-
Resposta. 
1.3.2 Juntamente com o Cartão Resposta o Candidato receberá uma folha de anotação de gabarito para que 
o mesmo possa comparar com o Gabarito Oficial a ser divulgado na forma do item 1.23 deste Capítulo, sendo 



de inteira responsabilidade do Candidato a transcrição das opções assinaladas, não podendo o mesmo 
responsabilizar a Comissão de Avaliação e Fiscalização do Concurso Público de Irauçuba-Ce., ou a empresa 
executora do Concurso por qualquer possível erro na anotação das respostas. 
1.4 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo de duração das provas, nem serão fornecidas 
informações referentes ao seu conteúdo por qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou pelas 
autoridades presentes. 
1.5 As provas serão avaliadas na escala de 0 (zero) a 1 00(cem) pontos. 
1.6 Considerar-se-á aprovado o candidato que obtiver total de pontos igual ou superior a 50 (cinqüenta) 
pontos. 
1.6.1 A aprovação para o cargo de motorista dependerá do resultado obtido na PROVA PRATICA. 
1.6.2 Somente poderá fazer a prova pratica de motorista o candidato que atingir a nota mínima aduzida no 
item 1.6 (constante deste Capítulo). 
1.7 Nas provas objetivas, serão válidas apenas as respostas assinaladas no Cartão-Resposta. Será nula a 
questão em que for assinalada mais de uma resposta, ainda que legível, ou que contenha emenda ou rasura, 
ou que impossibilite a leitura eletrônica do Cartão-Resposta e a identificação da opção de resposta do 
candidato, não sendo computada a resposta que não for transferida para o Cartão-Resposta. 
1.8 Para a realização das provas, somente será permitido o uso de caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 
1.9 Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas em razão de erro material serão atribuídos a 
todos os candidatos que realizaram a prova. 
1.10 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com uma hora de 
antecedência, munido dos documentos de identificação (carteira de identidade ver item 13, constante do 
Capítulo II, e o Cartão de Identificação do concurso), sem os quais não terá acesso ao local da prova, não 
podendo realizá-la. 
1.11 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar no dia da realização das provas qualquer 
documento de identidade original, dentre os aceitos neste Concurso (ver item 13, constante do Capítulo II), 
por motivo de perda, furto ou roubo, poderá apresentar a cópia autenticada de qualquer um deles. Na 
hipótese de todos os seus documentos terem sido extraviados, não tendo cópia autenticada de nenhum dos 
documentos de identidade admitidos neste Edital, poderá ter acesso ao local da prova mediante a 
apresentação de documento que ateste o registro de ocorrência em órgão policial, expedido a, no máximo, 10 
(dez) dias anteriores à data prevista para a realização da prova juntamente com o Cartão de Identificação do 
Concurso. 
1.12 Não poderá ingressar no local da Prova o Candidato que não tiver como comprovar sua identidade, não 
sendo aceito o registro de ocorrência policial sem o Cartão de Identificação do Concurso. 
1.13 O candidato que não apresentar, no dia da prova, quaisquer um dos documentos aludidos nos itens 1.10 
e 1.11, no original ou em cópia autenticada do mesmo, juntamente com o Cartão de Identificação, não terá 
acesso ao local da prova e será automaticamente excluído do concurso. 
1.14 Não será permitido o ingresso do candidato no local de realização da prova, em hipótese alguma, ainda 
que por caso fortuito ou força maior, após o horário de início de aplicação da prova, ocorrendo a eliminação 
do candidato (ver itens 1.1 e 1.3 deste Capítulo). 
1.15 Não será permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos nem a 
utilização de máquina calculadora e/ou similares, livros, anotações, impressos, e/ou qualquer outro material 
de consulta. Não será permitida também a entrada de candidatos portando arma e/ou a utilização de 
aparelhos eletrônicos (celular, bip, telefone, walkman, laptop, palmtop, receptor, gravador, etc). 
1.16 Acarretará a eliminação do concurso, sem prejuízo das sanções cabíveis, a burla ou a tentativa de burla, 
por parte do candidato, a quaisquer das normas definidas neste Edital e seus Anexos, no Manual do 
Candidato e/ou em outros editais complementares relativos ao presente concurso, nos comunicados e/ou nas 
instruções constantes de cada prova, bem como o tratamento incorreto e/ou descortês a qualquer pessoa 
envolvida na aplicação das provas. 
1.17 Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do concurso, sem prejuízo da 
responsabilização civil, penal e administrativa, o candidato que, durante a realização das provas: 
a) Usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para sua realização; 
b) For surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a resolução de qualquer questão da prova; 
c) Desobedecer ao disposto no item 1.15 deste Capítulo, bem como utilizar qualquer dos objetos 
especificados nos referidos itens; 



d) Recusar-se a entregar o material da prova ao final do prazo estabelecido; 
e) Afastar-se da sala a qualquer tempo sem o acompanhamento do fiscal; 
f) Descumprir as instruções contidas no caderno de prova; 
g) Perturbar de qualquer modo a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido, 
exemplificativamente, não fazendo silêncio ou agredindo, verbal ou fisicamente, a qualquer pessoa envolvida 
na organização e aplicação do concurso e das provas; 
h) Quando, após o final das provas, for constatado por meio eletrônico, estatístico, visual ou grafológico, ter o 
candidato utilizado processos ilícitos ou feito a prova por interposta pessoa; 
i) Fazer a prova mediante fraude, através de interposta pessoa, colocada em seu lugar por intermédio da 
falsificação de documentos; 
j) Realizar a prova mediante fraude, com a aquisição prévia, onerosa ou não, do gabarito da prova. 
1.18 No dia da realização da prova, caso o nome do candidato não conste na lista oficial referente ao local da 
prova, poderá ser feita a inclusão do seu nome mediante a apresentação, juntamente com o Cartão de 
Identificação, do original de seu documento de identidade ou cópia autenticada do mesmo, bem como pela 
apresentação de documento de registro, em órgão policial, do extravio, perda, roubo ou furto de todos os seus 
documentos, efetuado com, no mínimo, 10 (dez) dias antes da prova, sendo efetuado o preenchimento de 
formulário específico para a inclusão. 
1.19 Sendo efetuada a inclusão de que trata o item 1.18 deste capítulo, será eliminado o candidato que, 
posteriormente à realização da prova, seja verificada a inexistência ou a incorreta e irregular inscrição, sem 
prejuízo da responsabilização civil, penal e administrativa do candidato. 
1.20 Constatada a inexistência da inscrição ou a sua irregularidade, na hipótese dos itens 1.18 e 1.19 deste 
capítulo, será a inscrição automaticamente cancelada, sem direito a recurso, independentemente de qualquer 
formalidade, presumindo-se ter sido simulada e fraudada, tendo sido falseado o Cartão de Identificação, 
apresentado para a inclusão do nome do candidato na lista da prova, considerando-se nulos todos os atos 
anteriores, decorrentes da inscrição fraudada, especialmente a prova realizada, sem prejuízo da 
responsabilização civil, penal e administrativa do fraudador, candidato supostamente inscrito. 
1.21 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas poderá levar um 
acompanhante, que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será responsável pela guarda da 
criança. A Administração Pública Municipal e a empresa organizadora do concurso não se responsabilizarão 
pela guarda da criança, sendo de total responsabilidade da genitora e do pai ou dos eventuais responsáveis, 
qualquer prejuízo ocasionado ao infante, pelo transporte, estadia, alimentação, guarda, instalação e 
tratamento necessários à criança. 
1.22 Ao terminar a feitura da prova ou terminado o tempo designado para a sua realização, o candidato, 
impreterivelmente, deverá entregar ao fiscal, juntamente com o Cartão-Resposta, o caderno de provas. 
1.23 Será publicado na sede da Prefeitura, nas rádios locais e na Câmara Municipal de Irauçuba e no site 
www.cedepam.com.br, a partir das 14:00 do dia 18 de setembro de 2007, o gabarito das provas objetivas. 
1.24 Ao final de cada prova, os 3 (três) últimos candidatos presentes deverão permanecer na sala, somente 
sendo liberados após a conclusão da prova de todos ou decorrido o tempo de duração das provas, e tendo os 
3 (três) assinado a ata. 
1.25 O candidato que não observar o disposto no item anterior, insistindo em sair do local de aplicação da 
prova, deverá assinar Termo de Desistência do Concurso e, caso se negue, deverá ser lavrado Termo de 
Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos ou pelos fiscais e pelo executor, implicando, em 
qualquer das duas hipóteses, na eliminação do candidato do concurso. 
1.26 A média das notas obtidas nas provas objetivas será considerada em duas casas decimais. 
1.27 Será publicada, nos termos do Capitulo X deste Edital, a relação dos candidatos aprovados nas provas 
objetivas. 
1.28 O candidato ao cargo de motorista somente poderá participar da PROVA PRATICA tendo cumprido os 
requisitos do cargo e atingido a nota mínima exigida. 
2. PROVA PRÁTICA 
2.1 A prova prática destina-se ao cargo de motorista. 
2.2 O aviso de chamamento para a realização da Prova Prática será publicado nos termos do Capitulo X 
deste Edital, onde constarão todas as informações necessárias ao candidato, dentre elas: local, dia e horário 
da prova prática, sendo efetuados, em adição, chamamentos nas rádios do município. 



2.3 Nesta Prova o candidato será avaliado com base nas aptidões, qualificações e técnicas necessárias ao 
cargo de motorista, sendo a prova e a avaliação final fundamentadas nas disposições da Lei Federal nº 
9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro- CTB) e das instruções normativas, resoluções, portarias ou qualquer 
outro instrumento normativo, expedidos pelos órgãos brasileiros de trânsito. 
2.4 Será aprovado na Prova Pratica o candidato ao cargo de motorista, que tiver atingido a nota mínima 
estabelecida no anexo II deste edital. 
CAPÍTULO VII - DA PROVA DE TÍTULOS 
1 .Será publicada, em conformidade com o Capítulo X deste Edital, a relação dos candidatos aprovados, para 
efeito de convocação das provas de títulos para os cargos de nível superior. 
2. Passado o prazo para recursos, será publicado Aviso de Edital de Convocação dos candidatos aprovados, 
para participar da prova de títulos, mediante publicação nos termos do Capítulo X deste Edital.Esta Prova 
destinada-se apenas aos cargos de nível superior e possui caráter exclusivamente classificatório, onde 
constará a análise dos títulos apresentados, na qual serão atribuídos pontos de acordo com os pontos e os 
critérios de avaliação estabelecidos no Anexo IV deste Edital. 
3. O candidato deverá apresentar os títulos, mediante o envio da Ficha de Acompanhamento de Títulos (FAT) 
juntamente com os documentos de comprovação dos títulos apresentados para a CAIXA POSTAL 72611, via 
sedex, não se conhecendo envio de títulos que for postado intempestivamente.  
4. Somente serão aceitos para análise os títulos que tiveram suas datas de postagem feitas nos dias 
estipulados para a entrega de títulos.  
5. A Ficha de Acompanhamento de Títulos que for entregue sem a documentação de comprovação não será 
analisada pela Junta Examinadora. 5.1 O prazo e a convocação para a entrega dos títulos são preclusos e 
peremptórios, ressaltando-se que não haverá uma segunda convocação nem a concessão de novo prazo. 
5.2 Os títulos apresentados são de inteira responsabilidade do candidato, frisando-se que, uma vez efetuada 
a apresentação, não haverá possibilidade posterior para modificação, retificação ou de acréscimo de títulos. 
5.3 Não haverá oportunidade para apresentação de títulos supervenientes, surgidos para o candidato após a 
entrega já realizada, ainda que recebidos pelo candidato após a data da entrega. 
6. Em nenhuma hipótese serão recebidos documentos postados fora dos prazos estipulados no Edital de 
Convocação para entrega dos títulos.  
7. Os títulos serão analisados em conformidade com os Anexos deste Edital, podendo ser na forma de 
diplomas e/ou certificados. 
7.1 As cópias deverão ser, obrigatoriamente, autenticadas, frente e verso.  
7.2 As cópias de títulos não autenticadas não serão analisadas nem aceitas para efeito de contagem de 
pontos na prova de títulos. 
CAPÍTULO VIII - DA CLASSIFICAÇÃO 
1. A Classificação será feita em ordem decrescente do número de pontos obtidos pelos candidatos, conforme 
as notas calculadas através das fórmulas previstas no Anexo VI. 
2. Ocorrendo empate no total de pontos, o desempate beneficiará sucessivamente: 
a) O candidato casado (que comprovar seu estado civil através da apresentação, na ocasião do 
preenchimento do Requerimento de Inscrição, de cópia autenticada de sua certidão de casamento) ou que 
viva em união estável (que comprovar a união estável através da apresentação, junto ao Requerimento de 
Inscrição, de cópia autenticada de contrato de convivência ou de união estável escrito, particular ou público, 
expressando a existência da referida união com objetivo de constituir família, e elegendo o regime de bens, 
com assinatura e firma reconhecida dos conviventes, desde que o reconhecimento das firmas de seus 
signatários e o registro no Cartório de Títulos e Documentos tenha ocorrido em data anterior ao dia da 
publicação deste Edital; ou pela apresentação, na ocasião do preenchimento do Requerimento de Inscrição, 
de cópia autenticada de sentença prolatada em Ação Declaratória de União Estável e de certidão do Poder 
Judiciário que comprove ter a mesma transitada em julgado (que não cabe mais recurso) em data anterior ao 
dia da publicação deste Edital); 
2.1 Para ser beneficiado pelo critério estabelecido na alínea "a" deste item, o candidato deverá ter 
apresentado, obrigatoriamente, juntamente com o preenchimento do Requerimento de Inscrição, as cópias 
autenticadas dos documentos probatórios de seu estado de casado ou de vivência em união estável (certidão 
de casamento; contrato de convivência ou de união estável; ou de sentença que reconheça a união estável 
juntamente com certidão do Poder Judiciário que comprove a mesma ter transitada em julgado). 



2.2 O candidato que tenha apresentado os documentos referidos no subitem anterior em momento posterior 
ao preenchimento do Requerimento de Inscrição ou em cópia não autenticada, ou cujo estado de casado ou 
de vivência em união estável tenha se consumado ou reconhecido em data posterior ao da publicação do 
presente Edital, em nenhuma hipótese se beneficiará do critério estabelecido na alínea "a" deste item. 
b) O candidato de mais idade. 
3. O RESULTADO FINAL DO CONCURSO será divulgado em ordem decrescente nas médias aritméticas 
obtidas no conjunto das provas, através de publicação nos termos do item 1.2 do Capitulo X deste Edital. 
4. No Resultado Final constará apenas os nomes e notas dos CANDIDATOS CLASSIFICADOS. 
5. A Relação Geral dos candidatos aprovados ( CLASSIFICADOS E CLASSIFICÁVEIS), na integra, será 
publicada nos termos do item 2.5 do Capitulo X deste Edital. 
6. NÃO HAVERÁ DIVULGAÇÃO DE CANDIDATOS REPROVADOS OU NÃO HABILITADOS, podendo o 
candidato consultar as listas arquivadas na Secretaria da Administração do Município. 
CAPÍTULO IX - DOS RECURSOS 
1. Caberá recurso, a ser interposto por escrito dentro dos prazos estabelecidos abaixo, pelo próprio candidato, 
cuja legitimidade e interesse pertencem somente a ele, devendo ser ele o signatário da peça recursal, nos 
casos listados a seguir: 
a) do impedimento para se inscrever, dentro de 02 (dois) dias úteis, a contar do fato ocorrido; 
b) do indeferimento das inscrições, dentro de 02 (dois) dias úteis, contados do dia seguinte ao da data de 
publicação das inscrições indeferidas. 
c) das provas objetivas de Conhecimentos Gerais, dentro de 02 (dois) dias úteis, a contar do dia seguinte à 
data de divulgação do gabarito; 
d) dos resultados e homologação do Concurso e nomeação dos aprovados, dentro de 02 (dois) dias úteis, 
contados da publicação de cada ato a recorrer; 
2. Os recursos concernentes aos casos especificados nas alíneas do item anterior (item 1) deste Capítulo 
serão dirigidos à Comissão de Avaliação e Fiscalização do Concurso Público de Irauçuba-Ce., ressalvada a 
hipótese do item 3 infra, mediante petição escrita e assinada pelo candidato ou por seu 
procurador/mandatário, dentro do prazo estabelecido, indicando as razões de seu recurso. 
2.1 Os prazos recursais, indicados no item 1 e suas alíneas, deste Capítulo, serão contados a partir da data 
do fato ou da publicação, excluídos o dia do começo e contados o dia do final, somente podendo ocorrer o 
início de sua contagem ou o seu término em dia útil, sendo os prazos improrrogáveis, preclusos e 
peremptórios, não sendo conhecido o recurso interposto intempestivamente, mesmo nos casos de fatos 
imprevisíveis e de caso fortuito e força maior. 
2.2 As petições deverão ser assinadas pelos candidatos ou por seu procurador, desde que à petição sejam 
anexadas cópias autenticadas dos documentos de identidade do procurador e do candidato, bem como a 
respectiva procuração em sua forma original, que pode ser de natureza particular, constando poderes 
específicos para recorrer, aplicando-se ao instrumento procuratório os requisitos dos itens 20 a 22 constantes 
do Capítulo II e das disposições do item 5 infra. 
2.3 Não serão conhecidos os recursos assinados por terceira pessoa, diversa do candidato, que não seja seu 
procurador e que não apresente o instrumento procuratório, não podendo o procurador substabelecer. 
Somente se aceitará a procuração por escrito, não se admitindo o mandato tácito nem verbal. 
2.4 Não serão aceitos recursos interpostos mediante substabelecimento do procurador para terceira pessoa. 
3. O recurso de Pedido de Revisão de Prova, circunstancialmente fundamentado, será dirigido à Banca de 
Elaboração de Provas, a quem competirá decidir acerca do assunto, no prazo de 2 (dois) dias, contados da 
data da divulgação do resultado da Publicação do Gabarito. 
3.1 Ao recurso referido no item 3 deste capítulo, bem como ao seu respectivo prazo, aplicam-se as 
disposições dos subitens 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 e do item 5 deste capítulo. 
4. Todo e qualquer recurso deverá ser enviado para a CAIXA POSTAL 72611, via sedex, não se conhecendo 
do recurso que for postado intempestivamente.  
4.1 . Em nenhuma hipótese serão recebidos documentos postados fora dos prazos estipulados neste Capítulo 
do Edital.  
5. O recurso deverá ser digitado ou datilografado e assinado pelo candidato, contendo: 
a) a identificação clara e legível do candidato; 
b) a identificação do fato ou do ato atacado; 
c) as razões do recurso; 



d) a indicação do número da questão, da alternativa assinalada pelo candidato e da resposta divulgada pela 
Coordenação do Concurso, quando o recurso vergastar o gabarito ou pedir a revisão de prova. 
6. A Banca de Elaboração de Provas constitui-se na última instância para recurso, sendo soberana em suas 
decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 
7. Todas as disposições deste capítulo aplicam-se a todos os recursos, salvo quando se relacionem a prazos 
ou objeto específicos. Qualquer recurso interposto em desacordo com as especificações contidas neste 
capítulo não serão conhecidos nem avaliados. 
8. No caso de deferimento de recurso, poderá haver, eventualmente, alteração na classificação inicial obtida 
para uma classificação superior ou inferior, ou ainda, poderá ocorrer a desclassificação do candidato que não 
obtiver a nota mínima exigida para aprovação. 
9. A decisão do recurso será dada a conhecer, coletivamente, através de publicação nos termos do Capitulo X 
deste Edital. 
10. Na hipótese do recurso de Pedido de Revisão de Prova, terá cabimento a reformatio in pejus (reforma 
para pior) da classificação do candidato se, após o conhecimento e avaliação do recurso, vier a ser 
constatado erro na correção da prova, concluindo-se que a nota do candidato é menor do que a divulgada, 
podendo o candidato ser desclassificado. 
CAPÍTULO X - DAS PUBLICAÇÕES 
1. O município de Irauçuba publicará no Diário Oficial do Estado, em Jornal de Grande Circulação, no Paço da 
Prefeitura Municipal e na Câmara Municipal de Irauçuba e no site www.cedepam.com.br: 
1.1 Os avisos de Editais do concurso; 
1.2 O resultado final do concurso, na forma do item 4 do Capitulo VIII - DA CLASSIFICAÇÃO: 
1.3 O decreto de homologação do Concurso; 
1.4 O aviso de Edital de convocação para nomeação e posse. 
2. O município de Irauçuba publicará no Paço da Prefeitura Municipal e na Câmara Municipal e no site 
www.cedepam.com.br: 
2.1 Lista de inscrições indeferidas ou impedidas; 
2.2 Convocação dos candidatos que tiverem suas inscrições deferidas para prestação da prova; 
2.3 Gabaritos das provas objetivas; 
2.4 Resultado dos recursos. 
2.5 A relação, na integra dos candidatos APROVADOS ( CLASSIFICADOS E CLASSIFICÁVEIS) no 
Concurso, com as respectivas notas, em ordem decrescente; 
2.6 Decisão de recursos; 
3. O município de Irauçuba publicará em Jornal de grande circulação, na Câmara Municipal, no Paço da 
Prefeitura Municipal e no site www.cedepam.com.br: 
3.1 A convocação dos candidatos ao cargo de motorista; 
3.2 A convocação dos candidatos de nível superior, aprovados na Prova Objetiva, para participarem da Prova 
de Títulos; 
CAPÍTULO XI - DA HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO 
1. A homologação do concurso será feita por ato do Prefeito Municipal mediante relatório sobre as fases do 
mesmo, preparado pelo órgão competente e constará dele: 
a) Cópia do Edital; 
b) Cópia dos atos designativos da Comissão de Avaliação e Fiscalização do Concurso Público de Irauçuba-
Ce.; 
c) Mapas dos graus obtidos pelos candidatos; 
d) Lista de aprovação por ordem decrescente da pontuação final obtida em conformidade com o Anexo VI; 
e) Ocorrências havidas durante a realização do concurso; 
f) Parecer final do Órgão ou setor Competente e responsável pelo processo seletivo. 
2. Ao candidato aprovado será conferido um Certificado de Aprovação assinado pelo Secretário de 
Administração do Município ou pelo Prefeito. 
CAPÍTULO XII - DO PROVIMENTO DOS CARGOS 
1. O provimento dos cargos dependerá do atendimento às exigências legais para a investidura no cargo e dar-
se-á por nomeação do Chefe do Poder Executivo, por ato individual, ou coletivo, a critério da Administração 
Pública, e obedecerá o limite de vagas e a ordem de classificação dos candidatos aprovados, conforme Edital 



de Classificação Final, publicado através no Diário Oficial do Estado do Ceará e Diário do Nordeste, após 
homologação do concurso. 
2. Os candidatos aprovados no presente concurso, quando convocados para assumirem seus cargos, serão 
lotados nas diversas secretarias do município, a critério discricionário da Administração Pública, salvo os que 
tiverem concorrendo às vagas em áreas específicas, como na área da saúde ou da educação. 
3. A aprovação no concurso não assegura ao candidato o direito líquido e certo de ingresso automático no 
serviço público municipal, mas sim a expectativa de nele ser admitido, ficando a concretização deste ato 
condicionada à observância das disposições legais pertinentes e à oportunidade e conveniência 
administrativa. 
4. Os candidatos aprovados serão nomeados a critério da administração, conforme o número de vagas 
disponíveis, obedecida a ordem classificatória. 
5. A convocação dos classificados para preenchimento das vagas disponíveis será feita através dos meios 
utilizados para divulgar este Edital. 
6. Para a nomeação o candidato convocado deverá apresentar os seguintes documentos e atender aos 
requisitos abaixo relacionados: 
a) Ter sido aprovado em todas as fases necessárias ao cargo para qual concorreu no presente concurso de 
provas e títulos; 
b) Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão português a quem foi conferida igualdade de condição, 
consoante o artigo 12, inciso II, §1º, da Constituição Federal; 
c) Ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos; 
d) Estar em dia com as obrigações eleitorais e relativas ao serviço militar, quando do sexo masculino; 
e) Não ter antecedentes criminais e estar em pleno gozo de seus direitos políticos; 
f) Não ferir o disposto no inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal; 
g) Apresentar o diploma ou certificado exigido para o cargo, conforme a qualificação indicada no Anexo I, 
parte integrante deste Edital. 
h) Não estar ocupando, na data da convocação, qualquer outro cargo inacumulável na administração pública 
direta ou indireta de qualquer dos entes políticos da federação (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), 
conforme as condições estabelecidas na Constituição Federal, que o impeça de ser convocado e de tomar 
posse no cargo para o qual foi aprovado. 
i) Cópia da Carteira Nacional de Habilitação CNH "D", para o cargo de Motorista; 
j) Cédula de Identidade; 
k) CPF 
l) Titulo de Eleitor; 
m) Certificado de Reservista; 
n) Certidão de Casamento ou Nascimento; 
o) Cartão Vacina e Certidão de Nascimento (Para efeito de salário família); 
p) 02 (duas) Fotos 3x4; 
q) Comprovante de Endereço; 
r) Declaração de Bens (Modelo Prefeitura); 
7. Não serão recebidos os originais dos documentos exigidos, mas apenas as fotocópias autenticadas em 
cartório. 
8. A posse dar-se-á no período máximo de 30 (trinta) dias após a publicação do ato de nomeação, nos meios 
disponíveis no Município, tornando-se sem efeito a nomeação de candidato não empossado no referido prazo, 
salvo requerimento de prorrogação de posse, na forma da legislação vigente. 
9. Perderá os direitos decorrentes do presente concurso o candidato que: 
a) Não comparecer na data, horário e local estabelecidos na convocação; 
b) Não aceitar as condições estabelecidas para o exercício do cargo; 
c) Recusar a nomeação ou, consultado e nomeado, deixar de tomar posse ou de entrar em exercício nos 
prazos estabelecidos pela legislação municipal vigente. 
10. Todos os documentos especificados neste capítulo deverão ser entregues em cópias autenticadas em 
cartório. 
11 . A não apresentação dos documentos na conformidade deste Edital impedirá a formalização do ato de 
nomeação. 



12. Somente será investido em cargo público o candidato que for julgado apto física e mentalmente para o 
exercício do cargo, após submeter-se ao exame médico pré-admissional, de caráter eliminatório, a ser 
realizado pela Junta Médica designada pelo Município. 
13. Caso deseje o candidato, poderá ele indicar profissional de sua livre escolha para acompanhar o exame 
médico pré-admissional. 
CAPÍTULO XIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
1. Os prazos deste Edital são preclusos e peremptórios. No entanto, por conveniência e oportunidade 
administrativas, por razões de interesse público, poderão ser prorrogados a juízo da Comissão de Avaliação e 
Fiscalização do Concurso Público de Irauçuba-Ce. 
2. A referida prorrogação somente se dará em caráter excepcional e sua validade e vigência estarão adstritas 
à publicação pelos mesmos meios de divulgação deste Edital. 
3. O prazo de validade do concurso, para efeito de nomeação, será de 02 (dois) anos, a contar da data da 
publicação do ato homologatório, prorrogável apenas uma vez pelo mesmo período. 
4. Fica vedada a realização de concurso público enquanto houver candidato aprovado, classificado ou 
classificável para provimento do mesmo cargo, salvo quando esgotado o prazo do item anterior, ou na 
hipótese de renúncia expressa do candidato aprovado, classificado ou classificável. 
5. Os títulos serão computados apenas para fins de classificação entre os candidatos aprovados nas 
diferentes provas objetivas, realizadas na primeira fase. 
6. A diferença entre o número de vagas e o de classificação constituir-se-á reserva de habilitação para suprir 
eventuais desistências, exclusões de candidatos ou abertura de novas vagas no prazo de validade do 
Concurso. 
7. Serão divulgados apenas os nomes dos candidatos que lograrem classificação no concurso. 
8. O Prefeito poderá, a seu critério, antes da homologação, suspender, anular ou cancelar o concurso, em ato 
devidamente fundamentado, não assistindo aos candidatos direito à reclamação, nem de alegar direito 
adquirido à realização e participação no concurso, nem de cobrar a devolução da taxa de inscrição. 
9. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão de Avaliação e Fiscalização do Concurso 
Público de Irauçuba-Ce., responsável pelo processo seletivo. 
10. Para dirimir qualquer controvérsia decorrente deste concurso, que não tenha sido resolvida no âmbito 
administrativo, o Foro competente para a resolução judicial é o da comarca de Irauçuba, Estado do Ceará, 
excluído qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
Paço da Prefeitura Municipal de Irauçuba - Ce, 08 de agosto de 2007. 
RAIMUNDO NONATO SOUZA SILVA 
Prefeito Municipal de Irauçuba 
ANEXO I  
Relação dos cargos, vagas, salário, carga horária e escolaridade. 
QUADRO GERAL DOS CARGOS E VAGAS  

CÓD CARGOS C/H SALÁRIO 
Nº DE 

VAGAS 
REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

001 Enfermeiro 40 2.000,00 03 
Graduação em Enfermagem com Registro no 
COREN. 

002 Fonoaudiólogo 40 1.000,00 01 Graduação em Fonoaudiologia. 

003 Nutricionista 40 1.300,00 01 
Graduação em Nutrição com Registro 
Profissional. 

004 Farmacêutico Bioquímico 40 1.220,00 01 
Graduação em Farmacologia com 
Especialização em Bioquímica com Registro 
Profissional. 

005 Médico Veterinário 40 1.220,00 01 Graduação em Medicina Veterinária. 

006 Fisioterapeuta 30 900,00 02 
Graduação em Fisioterapia com Registro 
Profissional. 

007   Professor Nível IV - 
Educação Física 

20 385,00 06 Graduação em Educação Física. 



008 
 Professor Nível IV - 

Língua Portuguesa 
20 385,00 07 

Graduação em Letras ou em Língua Portuguesa 
e Inglesa. 

009   
Professor Nível IV - 
Matemática 

20 385,00 06 
Graduação em Matemática ou em Ciências 
Exatas com habilitação em Matemática. 

010 Professor Nível I 20 350,00 25 Nível Médio / PEDAGÓGICO. 

011 Agente Administrativo 40 350,00 13 Nível Médio. 

012 Atendente Odontológico 40 350,00 02 Nível Médio. 

013 Auxiliar de Enfermagem 40 433,36 04 
Nível Médio com conhecimento Técnico e 
Registro no COREN. 

014 Bibliotecário 40 350,00 02 
Nível Médio com conhecimento específico 
comprovado na área. 

015 Técnico Agrícola 40 700,00 01 
Nível Médio com conhecimento Técnico 
Agrícola e Registro Profissional. 

016 
Técnico em manutenção de 
Informática e rede 

40 500,00 01 
Nível Médio com conhecimento Técnico em 
Informática. 

017 Monitor de Informática 40 430,00 06 
Nível Médio com conhecimento Técnico em 
Informática. 

018 Motorista D 40 433,36 01 Ensino Fundamental / Categoria "D". 

019 Auxiliar de Serviços Gerais 40 350,00 10 Ensino Fundamental Incompleto. 

020 
Operador de Máquina 
Pesada 

40 700,00 01 Ensino Fundamental Incompleto. 

021 Vigia 40 350,00 21 Ensino Fundamental Incompleto 

 


