
 
 

ESTADO DO CEARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU 

 

 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 
DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE IGUATU 
EDITAL Nº 004/2013, DE 28 DE OUTUBRO DE 2013 

RERRATIFICAÇÃO DO EDITAL 001/2013 – REGULAMENTO DO CONCURSO 
 

O Prefeito Municipal de Iguatu, Sr. Aderilo Antunes Alcântara Filho, no uso de suas atribuições legais, em conformidade 
com o Artigo 66, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, em conformidade com as Leis Municipais nº 1.725 de 09 de 
outubro de 2012, nº 1727 de 10 de outubro de 2012, Lei nº. 1.728, de 25 de outubro de 2012, 1.732, de 5 de novembro 
de 2012, 1.812, de 17 de abril de 2013, 1.820, de 2 de maio de 2013, 1.824 de 10 de maio de 2013 e 1.918, de 9 de 
outubro de 2013, que dispõem sobre a criação de cargos efetivos no Município de Iguatu e definem normas gerais para 
ingresso no serviço público, CONSIDERANDO a Lei Municipal no 1.931, de 23 de outubro de 2013, que altera as leis 
nº. 1725, de 04 de setembro de 2012, e a nº. 1.812, de 17 de abril de 2013, que dispõem sobre a criação e abertura de 
vagas de cargos públicos de provimento efetivo dos quadros de cargos do poder executivo municipal e dá outras 
providências, TORNA PÚBLICO, a todos quantos virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento, que o Edital nº 
001/2013 – Prefeitura Municipal de Iguatu, de 11 de outubro de 2013, relativo ao Concurso Público de Provas e Títulos 
para preenchimento de cargos da Prefeitura Municipal, passa a vigorar com alterações em seus dispositivos gerais e 
Anexos. Em virtude das alterações operadas nos termos deste Edital, fica assegurado aos candidatos já inscritos até a 
data de sua publicação o direito de cancelar esta inscrição e solicitar a devolução do valor da taxa já paga, obedecidas 
as normas estabelecidas abaixo: Os candidatos inscritos deverão solicitar a devolução do valor pago por ocasião de 
sua inscrição, exclusivamente através de requerimento escrito (modelo disponível no endereço www.promunicipio.com) 
a ser enviado via SEDEX ao PROMUNICÍPIO em Fortaleza, para o endereço Rua Henriqueta Galeno 85, bairro 
Dionísio Torres, CEP 60135.420, devendo este requerimento ser postado até o dia 8 de novembro de 2013. Não serão 
aceitas solicitações de devolução do valor da inscrição após o período mencionado no subitem anterior. O presente 
extrato será publicado em jornal diário de grande circulação no Município de Iguatu. O Edital 001/2013, com todas as 
alterações nele efetuadas, será republicado na sua forma integral no site www.promunicipio.com. Os demais itens do 
Edital 001/2013 não mencionados anteriormente permanecem inalterados. Informações adicionais poderão ser obtidas 
no PROMUNICÍPIO, pelo e-mail promunicipio@promunicipio.com. Prefeitura Municipal de Iguatu, aos 28 de outubro 
de 2013. Aderilo Antunes Alcântara Filho. Prefeito Municipal de Iguatu. 
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