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PREFEITURA DE FORTALEZA 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO – SME 
 

EDITAL Nº 25/2018 

 

SELEÇÃO PÚBLICA PARA AGENTES DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL, 
QUE INTEGRAM O PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO 

INFANTIL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SME 
 

ADITIVO AO EDITAL 25/2018 
 

A Secretária Municipal da Educação, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com as normas 
estabelecidas no Decreto Municipal nº 12.463, de 09 de dezembro de 2008, com suas alterações 
posteriores e com a Lei nº 15.276, de 28 de dezembro de 2012, que disciplina regras adicionais à Lei 
14.026, de 17 de dezembro de 2007, e respeitadas as determinações constantes do Edital nº 25/2018, 
instrumento regulador do certame, 
 
CONSIDERANDO o poder de autotutela da Administração Pública para rever, ex officio, os atos por ela 
praticados; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de atender aos objetivos do processo seletivo em epígrafe; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de obediência aos princípios da isonomia, da legalidade e da publicidade; 
 
DIVULGAM o presente ADITIVO ao Edital nº 25/2018, nos seguintes termos: 
 
1. Ficam alterados os subitens 4.1, alínea a, e 5.1, alínea f, os quais passam a vigorar com a seguinte 
redação: 
 

4.1. Poderá se inscrever na Seleção o candidato que atenda aos seguintes requisitos: 

a) Estar devidamente matriculado em curso de licenciatura em Pedagogia, cursando a partir do 4º 

semestre ou Ensino Médio na Modalidade Normal, cursando a partir do 2º ano, autorizado ou reconhecido 

pelo MEC. 

5.1. O candidato aprovado na Seleção Pública de que trata este Edital deverá preencher os seguintes 

requisitos: 

f) Estar devidamente matriculado em curso de licenciatura em Pedagogia, cursando a partir do 4º 

semestre ou Ensino Médio na Modalidade Normal, cursando a partir do 2º ano, autorizado ou reconhecido 

pelo MEC. 

 

2. Permanecem válidos os demais dispositivos do Edital nº 25/2018. 

 

Fortaleza, 16 de abril de 2018. 

 
 

Antonia Dalila Saldanha de Freitas 

Secretária Municipal da Educação  


