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EDITAL Nº 84 – SSPDS/AESP – SOLDADO BMCE, DE 18 DE MARÇO DE 2020

CONCURSO  PÚBLICO  PARA  INGRESSO  NO
CARGO  DE  SOLDADO  DO  QUADRO  DE
PRAÇAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO CEARÁ (CBMCE).

A SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS/CE, por intermédio da ACADEMIA ESTADUAL DE
SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ -  AESP|CE, torna público  o adiamento da realização da segunda etapa - exames
médico-odontológico, biométrico  e  toxicológico  -  3ª  turma,  em  cumprimento  de  determinações  judiciais,
consoante a convocação feita por meio do EDITAL Nº 83 – SSPDS/AESP – SOLDADO BMCE, DE 03 DE MARÇO DE
2020, referente ao Concurso Público para provimento de vagas no cargo de Soldado do Quadro de Praças do Corpo
de Bombeiros  Militar  do Estado do Ceará,  regido pelo Edital  nº 01 -  SSPDS/AESP -  SOLDADO CBMCE, de 18 de
novembro de 2013, publicado no DOE de 18 de novembro de 2013, e suas alterações, em virtude da condição de
pandemia de infecção humana pelo Coronavírus (Covid-19) definida pela Organiaação Mundial de Saúde, bem como a
decretação  pelo  Governo  do  Ceará,  motvado  pela  pandemia  do  novo  Coronavírus  (Covid-19),  do  Estado  de
Emergência de Saúde Pública no Ceará, conforme o Decreto de N° 33.510, de 16 de março de 2020, que prevê uma
série de medidas preventvas que devem ser aplicadas no sentdo de conter a proliferação do novo Coronavírus
(Covid-19), onde, as medidas envolvem cidadãos, profissionais da saúde, gestores públicos, insttuições públicas e
privadas, que devem agir coletvamente no enfrentamento do desafio de minimiaar os riscos da pandemia.

Recomenda-se que os candidatos convocados por meio do disposto no  EDITAL Nº 83 – SSPDS/AESP – SOLDADO
BMCE, DE 03 DE MARÇO DE 2020, fiquem atentos às futuras publicações no site www.ibade.org.br e no Diário Oficial
do Estado, pois, após autoriaação do Governo do Estado do Ceará, será remarcada e divulgada nova data para a
realiaação da segunda etapa - exames médico-odontológico, biométrico e toxicológico - 3ª turma, em cumprimento
de determinação judicial, ora adiada.
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