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SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ – PAULO MARCELO MARTINS RODRIGUES – ESP/CE

7º ADITIVO AO EDITAL Nº 27/2019

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e III, do
artigo 93 da Constituição do Estado do Ceará, e nos termos do Decreto Nº 28.748, de 06 de junho de
2007, por meio da Escola de Saúde Pública do Ceará – Paulo Marcelo Martins Rodrigues – (ESP/CE),
autarquia vinculada à Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, criada pela Lei Estadual nº 12.140, de 22
de julho de 1993, inscrita no CNPJ sob o nº 73.695.868/0001-27, situada na Av. Antônio Justa, nº 3161,
Meireles,  Fortaleza/CE,  regulamentada  pelo  Decreto  de  nº  31.129,  de  21  de  fevereiro  de  2013,
CONSIDERANDO  que  já  foram  concluídas  a  primeira  etapa,  consistente  à  aplicação  de  uma  prova
objetiva, e a segunda etapa, referente a habilitação e análise de títulos, envio e análise de memorial
descritivo e apresentação de plano de intervenção, tendo o resultado final desta última etapa ocorrido no
dia 24 de agosto de 2020; CONSIDERANDO que após a divulgação do resultado final da 2ª etapa foi
elaborado e publicado, em 25 de agosto de 2020, o 6º aditivo ao edital 27/2019 suspendendo a etapa
referente as entrevistas dos participantes classificados, em virtude ao avanço da pandemia de COVID-19

através do Decreto Estadual de nº 33.519 e posteriores; CONSIDERANDO o processo administrativo nº
10115850/2020 e  CONSIDERANDO a retomada responsável  das  atividades econômicas,  acadêmicas  e
comportamentais no Estado do Ceará, bem como a constante necessidade de integração de pessoas
qualificadas e aptas a contribuir com as ações de saúde;

RESOLVE: 

TORNAR PÚBLICO A NECESSIDADE DE EDIÇÃO DESTE 7º ADITIVO AO EDITAL DE Nº 27/2019, PARA
CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, seguintes termos:

1) Altera-se o ANEXO II – CALENDÁRIO DE ATIVIDADES:

ATIVIDADES DATAS PROVÁVEIS

3ª Etapa – Entrevistas De 21 a 30 de dezembro de 2020.

Exclusivamente pela internet. (Sala virtual)

3ª Etapa – Resultado das Entrevistas e
Resultado Final

Dia 05 de janeiro de 2021.

OBS: Os links de acesso às salas virtuais das Entrevistas e a ordem de sua realização serão divulgados
01  (um)  dia  antes  do  evento  EXCLUSIVAMENTE,  pela  internet,  através  do  sítio  da  ESP/CE
(https://www.esp.ce.gov.br) na área do candidato.

2) Revogam-se as disposições contrárias.

3) Ficam preservados os demais itens integrantes do Edital Regulador n° 27/2019.

Fortaleza/CE, 11 de dezembro de 2020.

Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho
Secretário de Saúde do Estado do Ceará

Marcelo Alcantara Holanda
Superintendente da ESP/CE


