
 

 

 

ESTADO DO CEARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA 
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO 001/2021  

 
A Prefeitura de Morada Nova - Ce, pessoa jurídica de direito público, com sede na Av. 

Manoel Castro G. de Andrade , nº 726 Centro, CEP: 62940-000, neste ato representada 

pelo Prefeito Municipal, Senhor  JOSÉ VANDERLEY NOGUEIRA, no uso de suas 

atribuições legais, torna público o 1º Aditivo ao Edital 001/2021 do Processo Seletivo:  

 

 

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:  
 

Art. 1º - No Edital 001/2021 do Processo Seletivo: 

 
Onde se lê: 
A Prefeitura de Morada Nova - Ce, pessoa jurídica de direito público, com sede na Av. 

Manoel Castro G. de Andrade , nº 726 Centro, CEP: 62940-000, neste ato representada 

pelo Prefeito Municipal, Senhor  JOSÉ VANDERLEY NOGUEIRA, no uso de suas 

atribuições legais, torna público que estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo 

de Provas destinado às vagas declaradas para o seu quadro de pessoal temporário, 

conforme vagas indicadas no Anexo I, que é parte integrante deste edital. 

 
Passa-se a ler: 
A Prefeitura de Morada Nova - Ce, pessoa jurídica de direito público, com sede na Av. 

Manoel Castro G. de Andrade , nº 726 Centro, CEP: 62940-000, neste ato representada 

pelo Prefeito Municipal, Senhor  JOSÉ VANDERLEY NOGUEIRA, no uso de suas 

atribuições legais, torna público que estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo 

de Provas destinado às vagas declaradas para o seu quadro de pessoal permanente, 

conforme vagas indicadas no Anexo I, que é parte integrante deste edital. 

 
 

Art. 2º - Permanecem inalterados os demais dispositivos constantes no Edital 001/2021. 

 
 
 

Morada Nova/CE, 22 de outubro de 2021. 
 

JOSÉ VANDERLEY NOGUEIRA  
Prefeito Municipal de Morada Nova/CE 

 

 


