
	  

	  

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA – PMF 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO – SAM 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS 

 
INSTITUTO MUNICIPAL DE PESQUISAS, ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS – 

IMPARH 
 

SELEÇÃO PÚBLICA PARA MÉDICOS SUBSTITUTOS DA ÁREA DE SAÚDE  
PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS 

 
 

  O Secretário de Administração do Município de Fortaleza, no uso de suas atribuições 
legais e em conformidade com o Edital nº 09/2012, que regula a Seleção Pública para Médicos 
Substitutos da Área de Saúde para a Secretaria Municipal de Saúde, 
 

     DIVULGA NOVA ERRATA QUE CORRIGE O NÚMERO DE 
VAGAS PREVISTAS PARA A FUNÇÃO DE MÉDICO EMERGENCISTA; ALTERA DATAS 
DIVERSAS, INCLUSIVE A DATA DA REALIZAÇÃO DA PROVA E O CALENDÁRIO DE 
ATIVIDADES, nos seguintes termos: 

 
No Edital de Divulgação nº 09/2012, publicado no DOM em 27.02.2012, através do qual 

foi divulgada a SELEÇÃO PÚBLICA PARA MÉDICOS SUBSTITUTO DA ÁREA DE SAÚDE 
PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS, 
 
1) ONDE SE LÊ:  
 
 
1.1. A seleção pública regulamentada por este Edital visa: 
 
a) selecionar candidatos para o preenchimento de 217 (duzentas e dezessete) vagas para 
suprir as substituições de função de médico, nas especialidades de: acupuntura, angiologia, 
anestesia, cardiologia, cirurgia geral, cirurgia plástica, cirurgia do trauma, cirurgia vascular, 
emergencista, endoscopista respiratório, clinica geral, clínica médica, dermatologia, 
endocrinologia, gastroenterologia, gineco-obstetrícia, generalista, hematologia, homeopatia, 
infectologia, intensivista adulto, intensivista pediatra, mastologia, médico – saúde da família, 
neurologia, neurocirurgia, neonatologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, pediatria, proctologia, 
psiquiatria, radiologia, reumatologia, traumatologia e ortopedia e urologia; e 
 
 
LEIA-SE: 
 
 
1.1. A seleção pública regulamentada por este Edital visa: 
 
a) selecionar candidatos para o preenchimento de 222 (duzentas e vinte e duas) vagas 
para suprir as substituições de função de médico, nas especialidades de: acupuntura, 
angiologia, anestesia, cardiologia, cirurgia geral, cirurgia plástica, cirurgia do trauma, 
cirurgia vascular, emergencista, endoscopista respiratório, clinica geral, clínica médica, 
dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, gineco-obstetrícia, generalista, 
hematologia, homeopatia, infectologia, intensivista adulto, intensivista pediatra, 
mastologia, médico – saúde da família, neurologia, neurocirurgia, neonatologia, 
oftalmologia, otorrinolaringologia, pediatria, proctologia, psiquiatria, radiologia, 
reumatologia, traumatologia e ortopedia e urologia; e 
 



	  

	  

 
2) ONDE SE LÊ: 
 
 
5.2.3. O candidato, ou o seu procurador (de posse da respectiva procuração), deverá entregar, 
nos dias 10 e 11 de maio de 2012, no balcão de atendimento do Departamento de Recursos 
Humanos – DRH/IMPARH, sito na Avenida João Pessoa, 5609, Damas, Fortaleza - CE, no 
horário das 9h às 17h, a documentação abaixo discriminada, que será recebida em envelope 
com a seguinte descrição: 
 
 
LEIA-SE: 
 
 
5.2.3. O candidato, ou o seu procurador (de posse da respectiva procuração), deverá 
entregar, nos dias 24 e 25 de maio de 2012, no balcão de atendimento do Departamento 
de Recursos Humanos – DRH/IMPARH, sito na Avenida João Pessoa, 5609, Damas, 
Fortaleza - CE, no horário das 9h às 17h, a documentação abaixo discriminada, que será 
recebida em envelope com a seguinte descrição: 
 
 
3) ONDE SE LÊ: 
 
 
6.1. A prova objetiva será aplicada na cidade de Fortaleza-CE, com duração de 03 (três) horas, 
no dia 15 de abril de 2012, no horário das 9h às 12h, para todos os candidatos. 
 
 
LEIA-SE: 
 
 
6.1. A prova objetiva será aplicada na cidade de Fortaleza-CE, com duração de 03 (três) 
horas, no dia 22 de abril de 2012, no horário das 9h às 12h, para todos os candidatos. 
 
 
4) ONDE SE LÊ: 
 
 
6.20. Por razões de ordem técnica e de segurança do certame, não será permitido: 
(...) 
b) o fornecimento de qualquer exemplar ou cópia do caderno de provas a candidatos, a 
autoridades ou a instituições de direito público ou privado, mesmo após o encerramento da 
seleção; no entanto, o caderno da prova objetiva e o gabarito preliminar serão disponibilizados 
no sitio do IMPARH (http://www.imparh.ce.gov.br), no dia 16 de abril de 2012, a partir das 19h, 
horário de Fortaleza - CE. 
 
 
LEIA-SE:  
 
 
6.20. Por razões de ordem técnica e de segurança do certame, não será permitido: 
(...) 
b) o fornecimento de qualquer exemplar ou cópia do caderno de provas a candidatos, a 
autoridades ou a instituições de direito público ou privado, mesmo após o encerramento 
da seleção; no entanto, o caderno da prova objetiva e o gabarito preliminar serão 



	  

	  

disponibilizados no sitio do IMPARH (http://www.imparh.ce.gov.br), no dia 23 de abril de 
2012, a partir das 19h, horário de Fortaleza - CE. 
 
 
5) ONDE SE LÊ: 
 
 
12. DO CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 
 

ATIVIDADES DATA PROVÁVEL 

Impugnação do edital 28 e 29/fevereiro/2012 

Inscrição pela INTERNET 28/fevereiro a 
18/março/2012 

Cartão de identificação/INTERNET (local de prova) 12/abril/2012 

Prova objetiva 15/abril/2012 

Gabarito preliminar da prova objetiva 16/abril/2012 

Recurso contra o gabarito preliminar / questões da prova objetiva 17 e 18/abril/2012 

Resultado definitivo do gabarito 02/maio/2012 

Resultado preliminar da prova objetiva  03/maio/2012 

Recurso contra o resultado preliminar da prova objetiva – 1ª etapa 04 e 07/maio/2012 

Resultado definitivo da prova objetiva – 1ª etapa 09/maio/2012 

Entrega dos currículos/títulos – 2ª etapa no IMPARH 10 e 11/maio/2012 

Resultado preliminar da 2ª etapa – prova de títulos  22/maio/2012 

Recurso contra o resultado preliminar da 2ª etapa – prova de títulos 23 e 24/maio/2012 

Resultado final e ato de homologação 01º/junho/2012 

 

LEIA-SE: 

 
12. DO CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 
 



	  

	  

ATIVIDADES DATA PROVÁVEL 

Impugnação do edital 28 e 29/fevereiro/2012 

Inscrição pela INTERNET 28/fevereiro a 
18/março/2012 

Cartão de identificação/INTERNET (local de prova) 19/abril/2012 

Prova objetiva 22/abril/2012 

Gabarito preliminar da prova objetiva 23/abril/2012 

Recurso contra o gabarito preliminar / questões da prova objetiva 24 e 25/abril/2012 

Resultado definitivo do gabarito 11/maio/2012 

Resultado preliminar da prova objetiva  14/maio/2012 

Recurso contra o resultado preliminar da prova objetiva – 1ª 
etapa 

15 e 16/maio/2012 

Resultado definitivo da prova objetiva – 1ª etapa 21/maio/2012 

Entrega dos currículos/títulos – 2ª etapa no IMPARH 23, 24 e 25/maio/2012 

Resultado preliminar da 2ª etapa – prova de títulos  11/junho/2012 

Recurso contra o resultado preliminar da 2ª etapa – prova de 
títulos 

12 e 13/junho/2012 

Resultado final e ato de homologação 18/junho/2012 

 
 
6) ONDE SE LÊ: 
 
 

ANEXO I 
DO NÚMERO DE VAGAS, DOS REQUISITOS, E DO NÍVEL DE COMPLEXIDADE 

 
 
ESPECIALIDADES 

NÍVEL DE 
COMPLEXIDADE 

 
REQUISITO 

Básica Média Alta 
(...) (...) (...) (...) (...) 

 
Emergencista 

 
- 

 
- 

 
8 

1. Carteira do CRM. 
2. Curso de medicina em Emergência com carga horaria 
mínima de 2.000h/a ou registro da especialidade no conselho. 



	  

	  

(...) (...) (...) (...) (...) 
 
 
LEIA-SE:  
 
 

ANEXO I 
DO NÚMERO DE VAGAS, DOS REQUISITOS, E DO NÍVEL DE COMPLEXIDADE 

 
 
ESPECIALIDADES 

NÍVEL DE 
COMPLEXIDADE 

 
REQUISITO 

Básica Média Alta 
(...) (...) (...) (...) (...) 

 
Emergencista 

 
- 

 
5 

 
8 

1. Carteira do CRM. 
2. Curso de medicina em Emergência com carga horaria 
mínima de 2.000h/a ou registro da especialidade no 
conselho. 

(...) (...) (...) (...) (...) 
 
 

Registre-se e publique-se. 
 
 

Fortaleza, 09 de março de 2012. 
 
 

________________________________________ 
VAUMIK RIBEIRO DA SILVA 

Secretário de Administração do Município 


