COMUNICADO - EDITAL 2021 – 4
CANCELAMENTO DA SELEÇÃO PÚBLICA
(TERMO TÉCNICO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS)
O Instituto Diva Alves do Brasil – IDAB, entidade sem fins lucrativos, qualificada como
Organização Social no Município de Juazeiro do Norte - CE, responsável desde março/2021 pela
gestão do Hospital Maternidade São Lucas e da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h de
Limoeiro, vem por meio desta comunicação oficial, publicar COMUNICADO aos interessados e
inscritos na seleção pública regido pelo presente Edital nº 2021 - 4, nos seguintes termos:
CONSIDERANDO a IMPUGNAÇÃO ao edital acima mencionado, por parte do
DEPARTAMENTO DE CONTROLE AVALIAÇÃO E AUDITORIA DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE JUAZEIRO DO NORTE – CEARÁ, conforme ajustamento legal, bem como diretrizes
apontadas pela GESTÃO MUNICIPAL, com o fito de demonstração de licitude e transparência;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a lisura e qualidade do processo de
seleção por meio da aplicação dos princípios da transparência, vinculação ao instrumento
convocatório, eficiência, razoabilidade, proporcionalidade, igualdade, julgamento objetivo,
segurança jurídica, competitividade, celeridade, economicidade, impessoalidade e publicidade;
CONSIDERANDO que há a necessidade de manutenção da prestação dos serviços nas
unidades de saúde, constituindo a eventual interrupção geradora de potencial risco ao
desenvolvimento de atividades essenciais;
CONSIDERANDO ainda o pleito dos médicos, possíveis prestadores de serviço, que tornase serviço essencial para a atividade fim do contrato de gestão, com a melhor valorização da
classe e categoria;
CONSIDERANDO, a missão institucional do IDAB e seu compromisso com a qualidade,
suficiência e sustentabilidade dos procedimentos que devem ser adotados no curto, médio e longo
prazo para realização de seleção pública destinada à contratação de colaboradores, observados
os termos do respectivo Contrato de Gestão e a legislação vigente, bem como o dever de
assegurar mais transparência à seleção e segurança jurídica.
O IDAB INFORMA o imediato CANCELAMENTO da presente seleção pública regida pelo
Edital nº 2021-4, com vistas ao aprimoramento, redimensionamento e adequação dos
procedimentos adotados, bem como as orientações trazidas pela gestão pública municipal, em ato
contínuo, posterior lançamento de novo edital que contemple procedimentos suficientemente mais
adequados às necessidades de seleção de profissionais de saúde no âmbito das respectivas
unidades de saúde.
Nesse sentido, em vista do cancelamento anunciado, comunica-se que será divulgado
em breve novo edital de seleção para contratação de serviços médicos, com abertura de

novo prazo para inscrições no mesmo sítio eletrônico, conforme estabelecido em
IMPUGNAÇÃO supramencionada, bem como regulamentando todas as medidas sanitárias que
devem constituir parte integrante aos procedimentos para a efetiva e segura realização desta
etapa do certame.
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