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PREFEITURA DE FORTALEZA  
 

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO – SEPOG 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO – SME 
 

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS – IMPARH 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGO EFETIVO  
DE PROFESSOR DE ÁREAS ESPECÍFICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE FORTALEZA 

 

ADITIVO AO EDITAL Nº 50/2015  

 

O Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão, o Secretário Municipal da Educação e o 

Presidente do IMPARH, no uso de suas atribuições, em atenção às exigências previstas no art. 37, II, da 

Constituição Federal de 1988 e no art. 86 da Lei Orgânica do Município de Fortaleza, e em conformidade com o 

determinado na Lei Complementar Municipal nº 0201, de 06 de maio de 2015, bem como de acordo com o previsto 

no Edital nº 50/2015, 

 

CONSIDERANDO a necessidade de atender aos objetivos do Concurso Público regulado pelo Edital nº 

50/2015, 

 

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, 

 
CONSIDERANDO a necessidade de evitar maiores prejuízos à própria Administração Pública e para 

eventuais interessados em participar do certame, 
 
DIVULGAM Aditivo ao Edital nº 50/2015, nos termos que seguem: 

  

1. O Anexo I ao Edital nº 50/2015, especificamente com relação aos itens 10 e 11, passará a ater a seguinte 

redação: 

 

Área/Disciplina 
Carga 

horária 

Número de Vagas 
Aprovados 

para a 2ª 

etapa 

Vencimento 

básico 

(R$) 

Requisito (conforme PCCS 

– Lei Municipal nº 9.249, de 

10 de julho de 2007) 

Ampla 

concorrência 

Pessoas 

com 

deficiência 

Total  

(...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) 

10. Ensino 

Religioso 
120h 26 1 27 54 R$ 1.176,85 

Licenciatura plena em 

Filosofia, História, Teologia 

ou Ciência(s) da Religião 

11. Artes 120h 28 2 30 60 R$ 1.176,85 

Licenciatura Plena em Artes, 

Licenciatura Plena em 

Pedagogia (com 

Especialização na área de 

artes) ou Licenciatura Plena 

em Dança  

(...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) 

 

 

2. O item 9 do instrumento editalício passará a ter a seguinte redação: 

 

ATIVIDADES DATA PROVÁVEL 

Solicitação de inscrição pela internet (http://www.fortaleza.ce.gov.br/imparh) 15/junho a 19 /julho/2015 

Entrega de laudo médico para comprovação de candidato com deficiência 15/junho a 21 /julho/2015 

Entrega de laudo médico para solicitação de atendimento diferenciado 15/junho a 21 /julho/2015 
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Solicitação de isenção da taxa de inscrição 16 e 17/junho/2015 

Resultado preliminar da solicitação da isenção da taxa de inscrição 1º de julho/2015 

Recurso contra o resultado preliminar da solicitação da isenção da taxa de inscrição 02 /julho/2015 

Resultado definitivo da solicitação da isenção da taxa de inscrição  08/julho/2015 

Resultado preliminar da solicitação de inscrição 28/julho/2015 

Recurso contra o resultado preliminar da solicitação de inscrição 29 e 30/julho/2015 

Resultado definitivo da solicitação de inscrição (homologação) 10/agosto/2015 

Disponibilização do cartão de identificação por meio do portal do IMPARH 19/agosto/2015 

Primeira Etapa - Aplicação da prova objetiva 23/agosto/2015 

Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva (a partir das 20h) 23/agosto/2015 

Recurso contra questões e o gabarito preliminar da prova objetiva 24 e 25/agosto/2015 

Resultado definitivo do gabarito da prova objetiva 11/setembro/2015 

Resultado preliminar da primeira etapa - prova objetiva 15/setembro/2015 

Recurso contra o resultado preliminar da primeira etapa - prova objetiva 16 e 17/setembro/2015 

Resultado definitivo da primeira etapa - prova objetiva e divulgação do cronograma para 
a realização da segunda etapa - prova prática de didática (aula) 

23/setembro/2015 

Sorteio de temas para a segunda etapa - prova prática de didática (aula), de acordo com 
o cronograma a ser divulgado 

09, 10 e 11 /outubro/2015 

Segunda etapa - Prova prática de didática (aula), de acordo com o cronograma a ser 
divulgado 

10, 11 e 12 /outubro/2015 

Resultado preliminar da segunda etapa - prova prática de didática (aula) 21/outubro/2015 

Recurso contra o resultado preliminar da segunda etapa - prova prática de didática (aula) 22 e 23/outubro/2015 

Resultado definitivo da segunda etapa - prova prática de didática (aula) e divulgação do 
cronograma para entrega da documentação referente a títulos e experiência profissional 
(terceira etapa) 

30/outubro/2015 

Terceira etapa - Entrega de documentação comprobatória de Títulos e Experiência 
Profissional (de acordo com o cronograma divulgado) 

03 a 06 /novembro/2015 

Resultado preliminar da terceira etapa - análise de títulos e experiência profissional  30/novembro/2015 

Recurso contra o resultado preliminar da terceira etapa - análise de títulos e experiência 
profissional 

1º e 02/dezembro/2015 

Resultado final e ato de homologação 11/dezembro/2015 

 

3. Permanecem válidos os demais dispositivos do Edital nº 50/2015, os quais devem ser observados por 

todos os candidatos. 

 

 

Fortaleza, 09 de julho de 2015. 

 

 

Philipe Theophilo Nottingham 

Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão 

 

 

Jaime Cavalcante Albuquerque Filho  

Secretário Municipal da Educação 

 

 

André Ramos Silva 

Presidente do IMPARH 


