
 

 

       ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 

Rua Tabelião Êneas, 649 – altos – Centro – Fone: (0xx88) 412.1581 – CEP: 63900.000 Quixadá - Ceará 
 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR, MÉDIO, 
TÉCNICO E FUNDAMENTAL. 

EDITAL Nº. 01/2010 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ, DE 11 DE JANEIRO DE 2010. 
 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ torna pública a alteração promovida no Edital Nº 
01/2009, de 11 de dezembro de 2009, quanto a concessão de isenção da taxa de inscrição para doador 
ou doadora de sangue, quanto ao resultado de deferimento ou não do pedido de isenção de taxa de 
inscrição e quanto ao término do prazo de inscrição,  nos termos a seguir estabelecidos.  
 
1. Será concedida isenção da taxa de inscrição para doador ou doadora de sangue que fizer, no mínimo, 

duas doações no período de 1 (um) ano, desde que a última doação tenha sido realizada num prazo de 
até 12 meses do último dia para entrega do requerimento, conforme item 1.3 deste Edital.. 
 
1.1 Para efeito de comprovação, o doador ou doadora deverá apresentar certidão original expedida, 

exclusivamente, pelo HEMOCENTRO, entidade vinculada à Secretaria de Saúde do Estado do 
Ceará e a cópia do documento de identidade. 

 
1.2 A isenção para doador ou doadora de sangue deverá ser solicitada mediante requerimento do 

candidato ou candidata devendo ser preenchido documento para tal fim, disponível no site 
concursos.acep.org.br/quixada2010 . 
 

1.3  A documentação comprobatória do pedido de isenção da taxa de inscrição deverá ser entregue, 
impreterivelmente até o dia 19 de Janeiro de 2010, na sede da Secretaria de Administração da 
Prefeitura Municipal de Quixadá, no horário de 08:00h às 12:00h e 14:00h às 17:00h. 

 
1.4 O candidato ou candidata que tiver seu pedido de isenção da taxa de inscrição indeferido deverá 

efetuar nova inscrição e efetuar o respectivo pagamento, conforme itens 5.3.1 do Edital 
nº01/2009 e item 4 do Edital nº 01/2010. 

  
2.  O resultado quanto ao deferimento ou não do pedido de isenção da taxa de inscrição será divulgado até 
o dia 22 de janeiro de 2010 no site concursos.acep.org.br/quixada2010. 
  
3. O período de inscrição no concurso público para provimento dos cargos de Nível Superior, Médio, 
Técnico e Fundamental, fica prorrogado para até as 23h59 min do dia 27 de janeiro de 2010, observado 
o horário oficial de Brasília – DF. 
 



4.  A taxa de inscrição poderá ser paga até o dia 28 de janeiro de 2010, observado o horário de expediente 
bancário. 
 
5. Permanecem inalteradas as demais disposições previstas no Edital Nº 01/2009, de 11 de dezembro de 
2009, e seus Anexos. 

 

Paço da Prefeitura Municipal de Quixadá – CE. aos 11 dias do mês de janeiro de 2010. 
 
 

 
ROMULO NEPOMUCENO BEZERRA CARNEIRO 

Prefeito Municipal de Quixadá 
 


