ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
SELEÇÃO PÚBLICA 001/2019
1º 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 1º ADITIVO ao Edital 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 excluído no ANEXO I – QUADRO GERAL DE VAGAS o cargo de
Contador.
Artigo 2º - Fica incluido no ANEXO I – QUADRO GERAL DE VAGAS o cargo de
Médico PSF.
Artigo 3° - Fica retificado o ANEXO III – PROGRAMA DAS PROVAS –
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO na inclusão do conteúdo de Médico - PSF:
Orientar e supervisionar equipes auxiliares em atividades específicas. Prestar à
população e aos servidores assistência médica especializada, através de: diagnóstico e
tratamento de moléstias; análises clínicas; educação sanitária; diagnóstico e tratamento
de lesões e distúrbios orgânicos; correção e tratamento mecânico ou cirúrgico de
doenças, mutilações ou fraturas; assistência pediátrica, orientação médica sobre os
cuidados a serem dispensados ao recém-nascido, à criança, à gestante, prestar à
população assistência médica global na respectiva especialização.
Artigo 3° - Fica retificado o ANEXO IV – ATRIBUIÇÃO DOS CARGOS na inclusão
da atribuição de Médico - PSF:
Orientar e supervisionar equipes auxiliares em atividades específicas. Prestar à
população e aos servidores assistência médica especializada, através de: diagnóstico e
tratamento de moléstias; análises clínicas; educação sanitária; diagnóstico e tratamento
de lesões e distúrbios orgânicos; correção e tratamento mecânico ou cirúrgico de
doenças, mutilações ou fraturas; assistência pediátrica, orientação médica sobre os
cuidados a serem dispensados ao recém-nascido, à criança, à gestante, prestar à
população assistência médica global na respectiva especialização.

Artigo 5° - Fica retificado a Introdução do Edital 001/2019 que está em destaque:
[...] destinado às vagas declaradas para os cargos do seu quadro de pessoal, instituído
por meio de Lei Municipal nº 611 de 21 de janeiro de 2019 e nº 130/1998, que
estabelecem o Quadro de Cargos de Provimento Efetivo [...]
Artigo 6° - Permanecem inalterados os demais itens constantes no Edital 001/2019 e
seus anexos
Cariré – CE, 29 de março de 2019.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

