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ADITIVO Nº 03/2021 AO EDITAL Nº. 001/2021 RETIFICADO EM 20 DE
NOVEMBRO DE 2021.

O Prefeito Municipal de Iguatu (CE), EDNALDO DE LAVOR COURAS, no uso de suas atribuições legais,
atendendo aos Princípios Constitucionais da Publicidade e demais princípios, em consonância com o Edital Nº
001/2021 de 16 de novembro de 2021, retificado em 20 de novembro de 2021, atendendo a comissão
responsável pelo processo seletivo e em obediências ao Decreto Estadual nº 34.509 de 05 de janeiro de 2022
e ao Decreto Municipal nº 05 de 16 de janeiro de 2022, RETIFICA (altera) as informações abaixo descritas:

1. Considerando o grande numero de inscritos deferidos e o aumento dos dados epidemiológicos relativos a
síndromes respiratórias no município de Iguatu, dentre elas a Covid-19, cenário que inspira cuidados e
prudência por parte de todos, tornando necessárias providências pelo Poder Público Municipal para conter o
avanço das doenças, no sentido de proteger a saúde daqueles que participarão deste certame.

2. Nos dias da realização das provas objetivas, serão obedecidos o Decreto Estadual nº 34.509 de 05 de
janeiro de 2022 e o Decreto Municipal nº 05 de 16 de janeiro de 2022.

3. Visando manter o cumprimento dos Decretos acima citados, a realização da prova objetiva acontecerá em
dias distintos, mantendo-se a data de 30/01/2022 para os cargos de nível médio e superior e adiando para a
data de 06/02/2022 a prova objetiva para os cargos de nível fundamental completo e incompleto, que
acontecerão em horários a serem divulgados no Cartão de Inscrição do candidato.

4. Fica alterado o cronograma de execução do certame conforme abaixo:

CRONOGRAMA GERAL DE EVENTOS

DATAS EVENTOS
18/01/2022 Resultado da análise dos recursos das inscrições. (por pagamento de Boleto)

27/01/2022 Data de início da liberação do Cartão de Inscrição no site:
www.universidadepatativa.com.br (para os cargos de nível médio e superior)

30/01/2022 Realização da 1ª Etapa (Prova Objetiva) para os cargos de nível médio e superior.

31/01/2022 Publicação do Gabarito Preliminar da 1ª Etapa (Prova Objetiva) para os cargos de
nível médio e superior.

01/02/2022 Período para recursos contra a Prova Objetiva e o Gabarito Preliminar através do
site: www.universidadepatativa.com.br para os cargos de nível médio e superior.

06/02/2022 Realização da 1ª Etapa (Prova Objetiva) para os cargos de nível fundamental
completo e incompleto.

07/02/2022 Publicação do Gabarito Preliminar da 1ª Etapa (Prova Objetiva) para os cargos de
nível fundamental completo e incompleto.

08/02/2022
Período para recursos contra a Prova Objetiva e o Gabarito Preliminar através do
site: www.universidadepatativa.com.br para os cargos de nível fundamental
completo e incompleto.

28/02/2022 Resultado das análises dos recursos e Publicação do Gabarito Oficial (todos os
cargos).
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07/03/2022 Publicação do Resultado Preliminar da 1ª Etapa (Prova Objetiva).

08/03/2022 Período para recursos do resultado dos aprovados da 1ª Etapa (Prova Objetiva).

23/03/2022 Resultado da análise de recursos contra o Resultado Preliminar da 1ª Etapa (Prova
Objetiva), e Resultado Oficial da 1ª Etapa (Prova Objetiva).

04/04 a 06/04/2022 Realização da 2ª Etapa (Prova de Títulos).

19/04/2022 Publicação do Resultado Preliminar da 2ª Etapa (Prova de Títulos).

20/04/2022 Período para recursos contra o Resultado Preliminar da 2ª Etapa (Prova de Títulos).

04/05/2022 Resultado da análise de recursos contra o Resultado Preliminar da 2ª Etapa (Prova
de Títulos).

06/05/2022 Resultado final classificatório.

Paço da Prefeitura Municipal de Iguatu, Estado do Ceará, em 18 de Janeiro de 2022.

EDNALDO DE LAVOR COURAS
Prefeito Municipal de Iguatu - CE


