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EXMO. SR. PREFEITO DO MUNICIPIO DE ITAPICURU - 

Ref.: RELATORIO DO CONCURSO PUBLICO 

EDITAL N. 001/2006. 

A COMISSÃO ESPECIAL DO CONCURSO PUBLICO DO 

MUNICIPIO DE ITAPICURU, nomeada por Vossa Excelência, por seus representantes 

sub-assinados, vem, apresentar o presente RELATÓRIO na forma exigida pela Resolução no. 

167/90 do TCM, alterada pela Resolução n°. 426/00 de 01.03.2000, sobre os atos 

procedimentais adotados na organização e realização do Concurso Publico Municipal, Edital 

n.° 01/2006, em anexo, destinado a selecionar os melhores candidatos para ocuparem os 

cargos e vagas constantes do anexo I do referido Edital, segundo as razões abaixo aduzidas: 

1. A Administração Publica constatando a carência de pessoal para a 

admissão ao quadro efetivo dos servidores públicos, efetuou um 

levantamento das reais necessidades, consultando todos os órgãos da 

Administração Municipal, definindo as vagas e os cargos que 
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deveriam ser preenchidos, através do prévio Concurso Publico em 

atenção ao que dispõe o art. 37, II, da Constituição Federal. 

Definido os cargos e quantificado as vagas, foi determinado a 

abertura de Processo de Licitação, tendo sido selecionada a melhor 

proposta de preço, ofertado pela empresa IBRASCON — INSTITUTO 

BRASILEIRO DE CONCURSOS, que celebrou contrato de 

prestação de serviços mediante a fiscalização e o controle desta 

Comissão Especial, tendo verificado que os cargos públicos 

disponibilizados estavam criados por Lei Municipal, conforme está 

devidamente comprovado pelas inclusas cópias ao presente Relatório. 

A empresa contratada de posse da legislação que instituiu os cargos e 

as vagas, como também da quantificação necessária para a 

disponibilização dos cargos ao Concurso Público fornecida pela 

Secretaria de Administração, passou a elaborar a Minuta do Edital 

01/2006, que foi aprovada por esta Comissão Especial do Concurso, 

tendo autorizado a impressão dos Editais necessários à realização das 

inscrições dos candidatos, publicado o extrato do Edital no Diário 

Oficial dos Municípios dos dias 04 e 05 de fevereiro de 2006, e 

efetuando ampla e previa divulgação em toda a região, tomando 

público que as inscrições para todos os candidatos foram realizadas 

no Colégio Dr. João Pondé, situado na Praça da Bandeira - Centro, no 

horário das 09:00 às 12:00 e das 13:00 às 16:00 horas, de segunda à 

sexta, no período de 07 a 17 de fevereiro de 2006, conforme copias 

do Edital de Concurso Público em anexo. 

Realizada com tranqüilidade e transparência as inscrições, verificou a 

existência de 1.827 candidatos inscritos, cujas inscrições foram 

deferidas por esta Comissão, conforme Edital de Deferimento das 

Inscrições e Convocação das Provas Objetivas e Relação Nominal 

dos Candidatos, cópias inclusas, tendo sido designada o dia 26 de 

março de 2006, em dois turnos (matutino e vespertino), com início às 

8 horas, no qual foram designadas os locais para realização das 

referidas provas, tendo sido atendidas as solicitações da empresa 

contratada disponibilizando os locais para realização das referidas 
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avaliações e o recrutamento de fiscais, serventes e porteiros, 

conforme relação inclusa, verificando-se o treinamento deste pessoal 

por prepostos da empresa contratada no dia 25 de março de 2006, 

conforme documentos anexos. 

Na data designada, 26.03.2006, foram aplicadas as provas objetivas 

para todos os candidatos, tendo os fiscais comparecidos ao local no 

horário pré-determinado, assinado a ficha de comparecimento, 

exercendo a missão nobre fiscalizadora para preservar a lisura das 

provas, fazendo constar em Ata as dúvidas questionadas durante a 

realização das provas, tendo sido colhidas às assinaturas dos 

candidatos presentes e assinalado as ausências constatadas, conforme 

cópias anexas, sendo que no dia seguinte, a Empresa Contrata, 

divulgou em seu site www.ibrascon.com, o GABARITO RESPOSTA 

PARCIAL e posteriormente o GABARITO RESPOSTA FINAL, que 

também foi divulgado por esta Comissão Organizadora do Concurso, 

no local de costume de publicação dos atos oficiais da Prefeitura 

Municipal de Itapicuru, conforme cópia anexa. 

Divulgado amplamente o gabarito resposta final das provas objetivas, 

a empresa contratada passou a efetuar a correção das provas pelo 

processamento eletrônico, em leitora óptica, fornecendo o resultado 

parcial a esta Comissão, o qual, após ter sido ratificado por esta 

Comissão, foi publicado no site www.ibrascon.com  e no local de 

costume de publicação dos atos oficiais da Prefeitura Municipal de 

ITAPICURU, por esta Comissão Especial do Concurso, conforme 

relação em anexo. 

Divulgado o resultado parcial e esgotado o prazo de recurso dos 

candidatos, foi designada a realização das provas de títulos, tendo 

sido convocado os candidatos classificados para a apresentação de 

seus títulos no prazo regimental de 48 horas após a publicação do 

resultado parcial, cujos títulos foram recebidos por esta Comissão no 

prédio da Prefeitura Municipal e enviados para a empresa contratada 

para efetuar a contagem dos mesmos, segundo os critérios previstos 

no Edital 01/2006, cujo resultado foi publicado no site da empresa 
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contratada e no local de costume de publicação dos atos oficias da 

Prefeitura Municipal. 

Em seguida foram convocados os candidatos para efetuarem as 

provas práticas no dia 13.05.2006, a partir das 09:30 lis, referentes 

aos cargos previstos no Edital para esta finalidade, conforme Edital 

de Convocação em Mexo. 

Com a realização da prova prática e da prova de títulos, o respectivo 

resultado foi enviado pela empresa contratada para esta Comissão, 

que após analisar todos os atos praticados, ratificou o resultado que 

faz parte da relação anexa que constitui em última instância o 

RESULTADO FINAL, que foi publicado no local de costume dos 

atos oficiais da Prefeitura Municipal de Itapicuru, conforme cópia 
anexa. 

Com a apresentação do resultado final por esta Comissão do concurso 

público devidamente publicado, transcorrido o prazo sem a 

interposição de qualquer outro Recurso Administrativo contra o 

resultado final, vem, esta Comissão, dando por cumprido os objetivos 

requisitados em sua nomeação, com o objetivo de submeter todos os 

procedimentos realizados na elaboração do referido certame ao crivo 

de Vossa Excelência para homologação do resultado final, através de 

decreto, que deverá ser publicado na forma de costume, para em 

seguida ser determinado à convocação dos candidatos classificados 

para apresentação de documentos e realização do exame médico 

admissional, de acordo com as necessidades do serviço público 

premente. 

É oportuno esclarecer a V.Exa. que as convocações deverão ser 

efetuadas de acordo com a necessidade de admissão de pessoal aos 

cargos disponibilizados no concurso durante o prazo de sua validade 

em obediência a ordem cronológica de classificação dos mesmos. 
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Assim exposto, estamos apresentando este relatório com os documentos 

que instruíram os atos procedimentais do concurso para verificação de sua legalidade por 

qualquer interessado e posterior remessa ao Tribunal de Contas para verificação de sua 

legalidade. 

E para constar, foi lavrado o presente relatório que vai assinado pelos 

membros desta Comissão Organizadora do Concurso, sub-assinados. 

Na oportunidade aproveitamos o ensejo para renovar protesto de 

consideração e estima, 

Cordialmente, 

ITAPICURU, I#IIo de 2006. 

JE 

AO EXMO. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPICURU. 

SR. JOÃO ALFREDO MONTEIRO PINTO DANTAS 


