
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA – PMF
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO - SAM

INSTITUTO MUNICIPAL DE PESQUISAS, ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS – IMPARH

ADITIVO AO EDITAL Nº. 01/10

O Secretário de Administração do Município de Fortaleza, no uso 
de suas atribuições legais e estatutárias e em conformidade com o art. 3º, XII, 
do Decreto Nº. 10.187, de 17.11.1997, por meio do Instituto Municipal de 
Pesquisas, Administração e Recursos Humanos – IMPARH, bem como em 
conformidade com o Edital nº. 01/2010, que regula o concurso público 
destinado ao preenchimento de vagas do Quadro Permanente de Pessoal e 
Formação de Cadastro para o Ambiente de Especialidade Fiscalização, 

DIVULGA, através do presente aditivo, a prorrogação dos prazos 
do Edital Nº. 01/2010, retificando os itens e subitens que seguem, os quais 
passarão a vigorar com a seguinte redação:

1) O item 3, no subitem 3.1.1: 

3.1.1. Os candidatos que se declararem na condição estabelecida no subitem 
3.1 deverão entregar no Departamento de Recursos Humanos do IMPARH, 
situado na Av. João Pessoa, no. 5609, Damas, no período de 19 de janeiro de 
2010 a 05 de março de 2010. 

2) O item 6, no subitem 6.2: 

6.2. As inscrições serão realizadas, exclusivamente, pela Internet, no 
endereço eletrônico www.fortaleza.ce.gov.br/imparh, a partir das 10 horas 
do dia 18 de janeiro de 2010 até as 23 horas e 59 minutos do dia 28 de 
fevereiro de 2010 (horário de Fortaleza-CE).

3) O item 7, no subitem 7.16: 

7.16. Calendário de atividades:

ATIVIDADE DATA

ISENÇÃO

Solicitação de isenção 19 e 20 de janeiro de 2010

Resultado preliminar das solicitações deferidas e 29 de janeiro de 2010
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negadas 

referente a isenção 

Recebimento de recurso administrativo contra o 
resultado da 

solicitação de isenção 

1 e 2 de fevereiro de 2010

Resultado definitivo das solicitações de isenção 
pós-recurso, na 

Internet 

08 de fevereiro de 2010

INSCRIÇÃO

Solicitação de Inscrição exclusivamente pela 
Internet

18 de janeiro à 28 de 
fevereiro de 2010 

Solicitação de atendimento especial na condição 
de deficiente conforme subitem 3.5.2 

19 de janeiro à 08 de abril 
de 2010

Divulgação das inscrições confirmadas e 
irregulares pela Internet

12 de março de 2010 

Regularização das inscrições. 15 e 16 de março de 2010 

PRIMEIRA ETAPA – PROVA OBJETIVA 

Divulgação do local da prova 15 de abril de 2010 

Realização da Prova Objetiva 18 de abril de 2010

Divulgação do Gabarito preliminar e da Prova 
Objetiva na Internet.

18 de abril de 2010 a partir 
das 21h 

Recebimento de recurso administrativo contra a 
Prova e/ou Gabarito. 

19 e 20 de abril de 2010 

Resultado do gabarito definitivo da primeira etapa 30 de abril de 2010 

Divulgação preliminar dos aprovados na primeira 
etapa na Internet 

07 de maio de 2010

Recebimento de recurso administrativo contra o 
resultado preliminar da primeira etapa

10 e 11 de maio de 2010

Resultado definitivo da primeira etapa pós-
recurso, na Internet. 

17 de maio de 2010 

SEGUNDA ETAPA – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
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Realização da Avaliação Psicológica (coletiva) 23 de maio de 2010

Realização da Avaliação Psicológica (entrevista 
individual) 

24 a 28 de maio de 2010 

Divulgação do resultado preliminar da segunda 
etapa

21 de junho de 2010 

Recebimento de recurso administrativo para 
solicitar revisão do resultado preliminar da 
segunda etapa

22 e 23 de junho de 2010 

Entrevista devolutiva com os(as) candidatos(as) 
( dev i damen te a companhado s ( a s ) do ( a ) 
psicologo(a)) que entraram com recurso contra o 
resultado preliminar da segunda etapa 

25 de junho de 2010

Prazo final da entrega das defesas referente aos 
recursos do resultado preliminar da segunda etapa 

28 de junho de 2010 

Divulgação do Resultado Final e encaminhamento 
para 

Homologação 

02 de julho 2010 

4) O item 9, no subitem 9.1: 

9.1. A prova objetiva será aplicada na cidade de Fortaleza-CE com duração de 
4 (quatro) horas no dia 18 de abril de 2010, em um único turno, para todos 
os candidatos. Constarão no cartão de identificação do candidato data, local e 
horário das provas. 

5) O item 10, no subitem 10.1: 

10.1. A avaliação psicológica coletiva será realizada no dia 23 de maio de 
2010 e a avaliação psicológica individual será realizada de 24 a 28 de maio 
de 2010 em locais que serão oportunamente divulgados no site do IMPARH 
(www.fortaleza.ce.gov.br/imparh) e publicados no Diário Oficial do Município 
de Fortaleza – DOM. 

Fortaleza, 18 de fevereiro de 2010.

Vaumik Ribeiro da Silva
Secretário de Administração do Município
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