
RECOMENDA�AO 

A P�ocur;doria do Municipio de. BreJO Santo-CE, no USO de suas atrtbuicoes legais previstas 

nos incisos VI e VIII da Lei Municipal 865/2015, que trata da estrutura administrativa do 

Municipio de Brejo Santo-CE, resolve: 

I 
CONSIDERANDO a realizacao de processos seletivos para contratacao temporaria de 

pessoal, pelas Secretarias de Saiide e Secretaria do Trabalho e de Assistencia Social 

formalizados atraves dos editais 001/2020 e 002/2020; 

CONSIDERANDO que deve a administracao municipal promover medias de introducao de 

mais de um criteria objetivo de avaliacao, sendo a analise curricular um criteria s6lido de 

analise, que somado a realizacao de provas objetivas confere a adrninistracao maior 

seguranca juridica; 

CONSIDERANDO o grande volume de recursos apresentados par candidatos nos ambltos 

dos processos seletivos acima mencionados, que demandam uma analise mais criteriosa par 

parte da administracao dos tftulos apresentados; 

CONIDERANDO que e meta da atual Gestao perseguir incansavelmente as diretrizes 

constitucionais, devendo para tanto, oportunizar igualdade de condicoes a todas pessoas que 

desejem participar de processo seletivo para prestar services publicos no Municfpio; 

CONSIDERANDO a relevancia dos cargos a serem ocupados na presente selecao, e que a 

introducao de prova objetiva aos editais de contratacao temporaria, somado ao requisito da 

analise curricular, do Municfpio visa conferir maior objetividade na selecao de candidatos, 

oportunizando igualdade de condicces a todos, cumprindo o mandamen 

Isonomia; 



CONSIDERANDO a lisura dos certames ja em curso, e apenas a necessidade de adocao de 

mais um criteria de avaliacao nos presentes certames; 

CONSIDERANDO a gratuidade das inscricoes, nao provocando dispendio financeiro par 

parte dos candidatos; 

CONSIDERANDO, par fim, a prerrogativa da administracao de anular seus pr6prios atos, 

ratificada pela Sumula 473 do Supremo Tribunal Federal, e que quanta aos processos 

seletivos em exame, ainda nae houve contratacao, o que nae enseja prejuizos a candidatos, 

posto que nao houve assinatura de contratos; 

RE CO MEND A 

A ANULA<;AO DOS PROCESSOS SELETIVOS INSTAURADOS PELOS EDITAIS 001/2020 e 

002/2020, para, tendo em vista a persistencia da necessidade temporaria de pessoal, 

expedicao de novas editais estabelecendo alern o criteria de analise curricular, a realizacao 

de provas objetivas, oportunizando-se igualdade de condicoes a todos os candidatos. 

Notifique-se as Secretarias de Saude e do Trabalho e Assistencia Social da presente 

recornendacao, para que, em querendo, adotem as providencias cabfveis. 

Diego Pin�e Almeida 

Consultor e Procurador Juridico 


