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INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO AVANÇADA – INGA 
COORDENADORIA EXECUTIVA DE CONCURSOS PÚBLICOS - CECOP 

 

EDITAL INGA/PMP No. 004/2012 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÚS-CE 
 
 

A COORDENADORIA EXECUTIVA DE CONCURSOS PÚBLICOS – CECOP do INGA, no uso 
de suas atribuições legais, 
 
CONSIDERANDO, a delegação de poderes contida no Edital PMP No. 001/2012 baixado pelo 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Pacajús-CE, 
 
CONSIDERANDO, a decisão provisória proferida pelo MM. Juiz da 2ª. Vara da Comarca de Pacajús-
CE nos autos da ação civil pública No. 11976-25.2012.8.06.0136, 
 
CONSIDERANDO, que a Administração Pública deve zelar pelo cumprimento dos princípios 
constitucionais, e a legislação vigente, 
 

RESOLVE, 
 
Artigo 1º. –  Ficam isentos de taxa de inscrição no concurso público, os hiposuficientes, que se 
enquadrarem no Decreto Federal No. 6.135, de 26 de Junho de 2007, mediante declaração que 
atende as condições, sob as penas de responder por falsa informação e ter cancelada sua inscrição 
se constatada irregularidade na declaração. 
 
Artigo 2º. -  Para gozar do benefício da isenção, deverá o candidato, apresentar cópia 
autenticada em cartório da carteira de identidade. 
 
Artigo 3º. – As inscrições neste caso somente poderão ser feitas presencialmente na no Posto 
de Apoio ao Candidato,  localizado no N.I.E.S.C. – Avenida Lúcio José de Menezes, 1252 Bairro 
Croata I - Pacajús - Ceará. 
 
Artigo 4º.  -  O modelo do formulário de requerimento para inscrição fica neste ato aprovado, em 
anexo a este edital. 
 
Artigo 5º. -  Para não se alegar exíguo tempo de inscrição, já que constam mais de 30(trinta) 
dias de inscrição, ficam as mesmas prorrogadas até 20 horas do dia 07 de Dezembro de 
2012. 
 
Artigo 6º. - Esta resolução entra em vigor nesta data, devendo ser publicada no site do INGA, 
revogando-se as disposições com contrário. 
 

Fortaleza(CE), 30 de Novembro de 2012. 
INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO AVANÇADA - INGA 

COMISSÃO EXECUTIVA DE CONCURSOS PÚBLICOS – CECOP 
 
 


