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ESTADO DO CEARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA 
EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO 001/2021 

ADITIVO 003/2021 

 

A Prefeitura de Granja - Ce, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça da 

Matriz - R. Lívio Barreto, S/N, Centro, Granja - CE, neste ato representada pela Prefeita 

Municipal, Senhora  JULIANA FROTA LOPES DE ALDIGUERI ARRUDA, no uso de 

suas atribuições legais, torna público o 3º Aditivo ao Edital 001/2021, conforme segue:  

 

CONSIDERANDO o princípio da ampla concorrência que assegura o amplo 
acesso aos cargos públicos em todos os níveis da Unidade Federativa do Brasil; 

CONSIDERANDO o princípio da legalidade e vinculação aos termos do edital do 
certame; 

CONSIDERANDO o princípio da publicidade norteador da administração pública, que 
implica na ampla divulgação de todos os seus atos internos e externos;  

CONSIDERANDO as Solicitações verbais de diversas pessoas, que pretendem se 
inscrever, mas em virtude de questões financeiras não puderam realizar as almejadas 
inscrições no período pré-estabelecido nos editais, proporcionando aos mesmos uma 
nova oportunidade de acessibilidade aos cargos públicos em virtude do concurso; 

CONSIDERANDO as inconsistências verificadas no sistema eletrônicos de e-mails, em 
que os candidatos que solicitaram o direito à isenção para a inscrição e não obtiveram 
as devidas respostas dos motivos que causaram o indeferimento do pedido; 

 

DECIDE: 

 

Artigo 1º - Fica prorrogado o período de inscrições até o dia 02 de julho de 2021: 

  

Artigo 2º - Em face da prorrogação das inscrições, o CRONOGRAMA DAS 

ATIVIDADES passa a ter a seguinte redação:  

 

ATIVIDADE DATAS E PRAZOS 

Período de inscrição 17 de maio a 02 de julho de 2021 

Solicitação de atendimento diferenciado e entrega 

de laudo médico para comprovação de candidato 

com deficiência e/ou do atendimento diferenciado 

17 de maio a 02 de julho de 2021 
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Resultado preliminar da solicitação de inscrição 

regular, da condição de candidato com deficiência 

e/ou do atendimento diferenciado 

07 de julho de 2021 

 

Recurso contra o resultado preliminar da solicitação 

de inscrição regular, da condição de candidato com 

deficiência e/ou do atendimento diferenciado 

08 e 09 de julho de 2021 

 

Homologação dos candidatos pagos e relação dos 

candidatos inscritos como pessoa com deficiência, 

correções de dados e informações do candidato 

14 de julho de 2021  

 

Artigo 3º - Em face de inconsistências verificada no sistema eletrônicos de e-mails, os 

candidatos que entraram com recursos contra o indeferimento do pedido de isenção, e 

que não obtiveram respostas de tal pedido, poderão requerer a reanálise da 

documentação, no período entre os dias 21 a 22 de junho de 2021, encaminhando o e-

mail de solicitação de recursos para o recursosconsulpam@gmail.com. Os candidatos 

terão retorno até o dia 28 de junho de 2021. 

Artigo 4º - Permanecem inalterados os demais itens, anexos e datas constantes no 

Edital 001/2021. 

Granja/CE, 17 de junho de 2021. 
 
 

JULIANA FROTA LOPES DE ALDIGUERI ARRUDA 
Prefeita Municipal de Granja/CE 
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