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CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE 
Aditivo nº 004/2020 ao Edital nº 001/2020, de 02 de março de 2020. 
  

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE, de acordo com as atribuições que lhes são conferidas, torna 
público os seguintes tópicos: 
 
1. Inclusão dos subitens 11.31, 11.32, 11.33 e 19.19 ao Edital 001/2020, conforme abaixo: 
 
11.31. Não será permitido ao candidato, no dia da realização das provas, não utilizar máscaras de proteção facial sobre 
o nariz e boca durante toda a permanência no local de aplicação, devendo cumprir, obrigatoriamente, com todos os 
cuidados individuais de higiene recomendados para a prevenção do contágio do COVID-19, sob pena de ser eliminado 
do certame. 

 
11.32. Os candidatos poderão levar máscara reserva, para fins de troca a cada 2 horas, e mantê-la em embalagem 
indicada pelos fiscais de prova, bem como levar seu próprio álcool em gel para uso individual durante a prova, desde 
que ele esteja acondicionado em embalagem transparente e sem rótulo, bem como garrafa transparente de água, sem 
rótulo. 
 
 

11.33. Para a segurança dos candidatos e a garantia da lisura do certame, no dia de realização de prova:  
 

a) serão observados os cuidados de distanciamento social e higienização relativos a prevenção do contágio do 
COVID-19, conforme orientações legais vigentes;  

b) não será permitida a permanência de acompanhante do candidato (exceto para o caso previsto no item 7.9 
deste edital) ou pessoas estranhas ao processo nas dependências do local onde forem aplicadas as provas;  

c) os candidatos poderão ser submetidos ao detector de metais;  
d) poderá ser exigida a retirada da máscara, quando da chegada do candidato para a identificação junto ao fiscal 

de sala, mantido o distanciamento recomendado e sua imediata recolocação após a identificação, podendo, 
ainda, ser exigido o exame da máscara e/ou máscara reserva;  

 
19.19. O Concurso Público reger-se-á pelas disposições contidas nas Instruções Especiais, que fazem parte integrante 
deste Edital e atenderá às normas sanitárias vigentes, oferecendo álcool gel e aferindo a temperatura dos candidatos 
na entrada em etapas presenciais, bem como mantendo distanciamento entre os candidatos, considerando as 
recomendações dos órgãos competentes no que diz respeito ao enfrentamento da epidemia de COVID-19. 
 
2. Alteração dos subitens 11.6 e 11.27, tendo em vista a pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) e seguindo a 
orientação dos órgãos de saúde além da determinação do Governo do Estado do Ceará, os quais passam a viger com 
as redações a seguir: 
 
11.6. O candidato deverá comparecer ao local designado para as provas com antecedência mínima de 01 (uma) hora, 
munido de: 
 

a) Comprovante de confirmação de inscrição; 
b) Original de documento de identidade pessoal com foto; 
c) Caneta esferográfica de tinta azul ou preta em material transparente. 
d) Uso obrigatório de máscaras de proteção facial sobre o nariz e boca durante toda a permanência no local de 

aplicação. 

11.27. Será automaticamente excluído deste Concurso Público o candidato que: 
 

a) Apresentar-se após o fechamento dos portões ou fora dos locais predeterminados; 
b) Não apresentar o documento de identidade exigido no subitem 11.7 deste Edital; 
c) Não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado; 
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d) Ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento do fiscal; 
e) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por 

qualquer outro meio de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou estiver utilizando livros, 
notas, impressos não permitidos e/ou calculadoras; 

f)  Estiver portando durante as provas qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação; 
g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas, seja qual for; 
h) Não devolver a folha de respostas;  
i) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou ser descortês com qualquer dos examinadores, 

executores e seus auxiliares ou autoridades presentes; 
j) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o permitido neste 

Edital; 
k) Não permitir a coleta de sua assinatura e de sua digital; e 
l)  Estiver portando qualquer tipo de arma. 
m) Comparecer sem máscara ou recusar-se a utilizá-la, ou, ainda, desrespeitar as regras relativas à prevenção do 

contágio do COVID-19; 

3. Fica alterada a data de aplicação das Provas Objetivas para os dias 17 e 18 de outubro de 2020, por força da atual 
situação de saúde acarretada pela pandemia do Vírus COVID-19 
 
4. Por força do artigo supracitado, resta alterado o ANEXO VII, cujo teor passa a viger como segue: 
 

17 DE OUTUBRO DE 2020 
SÁBADO - MANHÃ (09H) 

Cargo Turno Dia 

AGENTE DE SAÚDE EM ENDEMIAS 

MANHÃ (09H) 17 DE OUTUBRO DE 2020 
SÁBADO 

AGENTE DE TRÂNSITO 

AGENTE TRIBUTÁRIO 

ARTÍFICE ESPECIALIZADO 

ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO 

AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM 

AUXILIAR DE LABORATÓRIO 

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

ENCANADOR 

FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 

LABORATORISTA 

LEITURISTA 

MONITOR PEDAGÓGICO 

OPERADOR DE SISTEMA 

TÉCNICO DE DÍVIDA ATIVA E BENEFICIOS FISCAIS 

TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

TÉCNICO EM INFORMATICA 

TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 
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17 DE OUTUBRO DE 2020 
SÁBADO - TARDE (15h) 

Cargo Turno Dia 

AGENTE ADMINISTRATIVO TARDE (15h) 17 DE OUTUBRO DE 2020 
SÁBADO 

 

18 DE OUTUBRO DE 2020 
DOMINGO - MANHÃ (09H) 

Cargo Turno Dia 

ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS 

MANHÃ (09H) 18 DE OUTUBRO DE 2020 
DOMINGO 

AUDITOR AMBIENTAL 

AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 

AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 

EDUCADOR FÍSICO 20H 

EDUCADOR FÍSICO 40H 

PROFESSOR DE CIÊNCIAS DA NATUREZA 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR DE GEOGRAFIA 

PROFESSOR DE HISTÓRIA 

PROFESSOR DE INGLÊS 

PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA 

PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

PROFESSOR PEDAGOGIA 

PSICÓLOGO 

NUTRICIONISTA 

 

18 DE OUTUBRO DE 2020 
DOMINGO - TARDE (15H) 

  Cargo Turno Dia 

ASSISTENTE SOCIAL 

TARDE (15h) 18 DE OUTUBRO DE 2020 
DOMINGO 

BIOMÉDICO 

CIRURGIÃO DENTISTA 

ENFERMEIRO 

FARMACÊUTICO 

FISIOTERAPEUTA 20H 

FISIOTERAPEUTA 30H 

FONOAUDIÓLOGO 

MÉDICO CLÍNICO GERAL 

MÉDICO CLÍNICO GERAL ESF 

MÉDICO GINECOLOGISTA 

MÉDICO MASTOLOGISTA 

MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA 

MÉDICO VETERINÁRIO 
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5. O candidato adepto da Religião Judaica ou Adventista que por conta de impedimento religioso não puder realizar 
a prova do dia 17 de outubro de 2020 (sábado) no horário estipulado, poderá solicitar atendimento diferenciado. 
Para tanto, devem encaminhar requerimento com o número de inscrições, nome completo e declaração da 
congregação religiosa a qual pertence. O documento deve ser enviado para o e-mail: 
atendimento.concurso@idib.org.br até o dia 09 de outubro de 2020.  
 
6. Os candidatos com pedido de atendimento deferido, deverão comparecer no horário determinado para realização 
de sua prova (manhã 08h ou tarde 14h), para receber o atendimento especial solicitado. Na ocasião, esses candidatos 
irão permanecer em um recinto exclusivo, sem comunicação externa, até o pôr-do-sol, quando terão acesso às 
avaliações e poderão prestar provas. 
 
7. Permanecem inalteradas as demais disposições constantes no Edital Nº 001/2020. 
 

Jaguaribe/CE, 30 de setembro de 2020.  
 

 
 

COMISSÃO ESPECIAL DO CONCURSO PÚBLICO 
Presidente 

 
 
 
 
 
 


