
 
 
 
 

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ 

CONCURSO PÚBLICO No. 001/2019 
6º ADITIVO 

 
A Prefeitura Municipal de Cariré/CE, pessoa jurídica de direito público interno, neste ato 
representado pelo Exmo. Sr. Prefeito municipal Elmo Roberto Belchior Aguiar no uso 
de suas atribuições legais, torna público o 6º ADITIVO ao Edital No. 001/2019 do 
CONCURSO PÚBLICO 001/2019: 
 
CONSIDERANDO o princípio da publicidade norteador da administração pública, que 
implica na ampla divulgação de todos os seus atos internos e externos;  
 
CONSIDERANDO o princípio da legalidade e vinculação aos termos do edital do 
certame. 
 
DECIDE, 
 
Artigo 1º - Fica retificado o CRONOGRAMA DE ATIVIDADES nas datas que estão 
em destaque: 
 

ATIVIDADE DATAS E PRAZOS 
Período de Inscrição  2 de abril a 27 de maio de 2019  
Local de Inscrição www.consulpam.com.br 
Solicitação de isenção 2 e 3 de abril de 2019 
Resultado do pedido de isenção 22 de abril de 2019 
Recursos contra o pedido de 
isenção 

23 e 24 de abril de 2019 

Resultado do recurso contra o 
pedido de isenção 

29 de abril de 2019 

Homologação das Inscrições  30 de maio de 2019 
Homologação dos candidatos 
pagos 31 de maio de 2019 

Recursos contra homologação 
dos candidatos pagos 1 e 2 de junho de 2019 

Resultado dos recursos contra 
homologação dos candidatos 
pagos 

5 de junho de 2019 
 

Data das Provas Objetivas  29 e 30 de junho de 2019 
Horário da Prova A ser divulgado 
Gabaritos Preliminares 1 de julho de 2019 
Recursos contra os gabaritos 
preliminares 2 e 3 de julho de 2019 

Resultado dos recursos contra o 
gabarito 17 de julho de 2019 

Relação dos candidatos 
aprovados nas provas objetivas  19 de julho de 2019 



 
 
 
 

Recursos contra a relação dos 
aprovados  20 e 24 de julho de 2019 

Respostas dos recursos do 
resultado Final da primeira fase e 
convocação para a prova de 
Títulos. 

28 de julho de 2019 

Resultado da Prova de Títulos 15 de agosto de 2019 
Recursos contra o resultado da 
Prova de Títulos 16 e 19 de agosto de 2019 

Respostas dos recursos contra o 
resultado da Prova de Títulos 22 de agosto de 2019 

Prova prática e de aptidão física 
(Cargos: Operador de Máquinas 
e Guarda Municipal) 

9 de novembro de 2019 

Resultado da prova prática e 
de aptidão física 

12 de novembro de 2019 

Recurso contra o resultado da 
prova prática e de aptidão 
física 

13 e 14 de novembro de 2019 

Resposta dos recursos contra o 
resultado da prova prática e de 
aptidão física 

4 de dezembro de 2019 

Recurso contra o resultado final 5 e 6 de dezembro de 2019 
Resposta dos recursos contra o 
resultado final 10 de dezembro de 2019 

Homologação do concurso 
público 11 de dezembro de 2019 

 
Artigo 2º - Fica retificado o Capítulo VII – Do teste de aptidão física, item 8.5: 
 
ONDE SE LÊ: 
 
8.5 Para realizar o Teste de Aptidão Física, o candidato deverá apresentar Exame Toxicológico 
(de caráter confidencial), que será realizado pelo candidato e deverá ser do tipo de “larga janela 
de detecção”, que acusa uso de substâncias entorpecentes ilícitas causadoras de dependência 
química ou psíquica de qualquer natureza e deverá apresentar resultados negativos para um 
período mínimo de 60 (sessenta) dias.  
 
PASSA SE LER: 
 
8.5 Para ser aprovado no Teste de Aptidão Física, o candidato deverá entregar no dia do 
TAF o Exame Toxicológico (de caráter confidencial), que será realizado pelo candidato e deverá 
ser do tipo de “larga janela de detecção”, que acusa uso de substâncias entorpecentes ilícitas 
causadoras de dependência química ou psíquica de qualquer natureza e deverá apresentar 
resultados negativos para um período mínimo de 60 (sessenta) dias antes do Teste de Aptidão 
Física. A não apresentação do exame acarretará a eliminação do candidato no certame. Para os 
casos em que o candidato não tenha em sua posse o referido exame, este poderá ser postado 
Via SEDEX até o dia 30 de novembro de 2019 à CONSULPAM, situada a Av. Evilásio 
Almeida Miranda, nº 280. Edson Queiroz, CEP: 60.834-486, Fortaleza/CE. 



 
 
 
 
 
 
 
Artigo 3º - Permanecem inalterados os demais itens constantes no Edital No. 001/2019 e 
seus anexos 
 
Cariré – CE, 29 de outubro de 2019. 
 

 
 

Elmo Roberto Belchior Aguiar  
Prefeito Municipal 


