NOTA OFICIAL
O Prefeito Municipal de Amontada, Paulo César dos Santos, com relação ao Concurso
Público de Provas e Títulos e de Provas para provimento de cargos efetivos integrantes
do Quadro de Pessoal do Poder Executivo do Município e formação de Cadastro de
Reserva, torna públicas as seguintes informações:
1. O Concurso Público em apreço foi suspenso pelo Juiz da 27ª Vara da Justiça Federal
(Itapipoca) em razão de questionamento do Conselho Regional de Técnicos em
Radiologia (processo Nº 0800088-90.2016.4.05.8108), por não constar no Edital do
Concurso a gratificação de 40% referente à insalubridade e risco de vida para estes
profissionais quando no exercício do cargo.
2. No dia 22/08/2016, o Prefeito de Amontada assinou o Decreto Nº 015/2016
concedendo a gratificação em referência aos Técnicos em Radiologia quando
estiverem no exercício de suas atribuições.
3. No dia 29/08/2016 foi expedido o Edital Nº 03/2016-PMA/Amontada, retificando o
Edital Nº 01/2015/PMA/Amontada, de 04/12/2015, com a inclusão da gratificação
de 40% referente à insalubridade e risco de vida para os Técnico em Radiologia.
4. A Prefeitura de Amontada, por intermédio de sua Procuradoria Jurídica prestou todas
as informações ao Juiz da 27ª Vara da Justiça Federal relacionadas ao
questionamento objeto da ação judicial impetrada pelo Conselho Regional de
Técnicos em Radiologia.
5. No Decreto Nº 015/2016 e no Edital Nº 03/2016-PMA/Amontada, acima referidos,
constam elementos suficientes de comprovação do atendimento ao pleito do
Conselho Regional de Técnicos em Radiologia.
6. Será divulgado no site da CEV/UECE no dia 15/09/2016 (quinta-feira) até as 8 horas
o Resultado Final do Concurso consistindo de todas as listagens de classificação
por cargo e localidade de lotação.
7. Ainda, no dia 15/09/2016, às 10 horas, no Paço da Prefeitura Municipal de
Amontada, será assinado o Ato Administrativo de Homologação do Resultado
Final do Concurso Público, pelo Chefe do Poder Executivo, para que surtam os
seus efeitos legais.
8. Está confirmada a presença do representante da Universidade Estadual do Ceará no
Ato de Homologação do Resultado Final do Concurso.

Paço da Prefeitura Municipal de Amontada, em 08 de setembro de 2016.
Paulo César dos Santos
Prefeito Municipal de Amontada

