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IMPUGNAÇÕES AO EDITAL 

Impugnações aos Edital nos  01, 02, 03, 04 e 05, todos de 08 de abril de 2022. 

 

KATIANE DA SILVA SANTOS, CPF: 016.***.582-80, e-mail: katiamp4@gmail.com,  

impugnou o edital de abertura do concurso – Edital 001/2002 , alegando, em síntese, que a 

Lei Municipal nº 208/2021 alterou os artigos 4º e 8ª da Lei Municipal nº 120, de 04 de julho 

de 2014 – Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação, e que os 

cargos de professores previstos no edital são inexistes; II – dos conteúdos de Noções Básicas 

de Informática; 

 

DIOGO DE CASTRO ALCÂNTARA, CPF: 529.***.122-53, e-mail: diogo-

contador@hotmail.com, ROBERTO JUNIOR DE CASTRO ALCÂNTARA, e-mail 

castro.alcantara02@gmail.com, JAIANA PIMENTA DE OLIVEIRA,  e-mail 

aaunifam@gmail.com IMPUGNARAM o edital de abertura do concurso – Edital 001/2002, 

sob idênticos argumentos de que o requisito constante no edital do certame para o cargo de 

Administrador não atende a exigência do Art. 3º da Lei nº 4.769, de 9 de setembro de 1965, 

ao NÃO determinar os requisitos mínimos do cargo de Administrador o de bacharéis em 

Administração Pública ou de Empresas; 

 

MARITI SOUSA MOTA, CPF: 025.***.252-58, e-mail: maritipmp@gmail.com, apresentou 

impugnação ao edital de abertura do concurso – Edital 001/2002, alegando, em síntese, que: I 

- o as vagas para o cargo de escriturário foi extinto pela Lei nº 229, de 24 de dezembro de 

2021; II –  a inexistência de cadastro de reserva no edital para diversos cargos;  

 

DIEGO HOLANDA, e-mail: dfholandda@gmail.com, impugnou o edital de abertura do 

concurso – Edital 001/2002, alegando, em síntese, que a banca organizadora deixou de 

constar os requisitos mínimos para o cargo de Procurador Municipal  nos termos da Lei 

Municipal nº 176/2018 – que  exige comprovadamente, pelo menos, 03 (três) anos de 

efetivo exercício de atividade jurídica; 

 

LUCIANA SERRÃO PANTOJA, e-mail: lserrao2014@gmail.com, apresentou a 

impugnação alegando, síntese, que: I – Conteúdo da prova prático profissional e II - Sobre a 

consulta do Vade Mecum. 

 

I – DA TEMPESTIVIDADE 

Preliminarmente, considerando a tempestividade das impugnações protocoladas, esta 

Comissão conhece dos pedidos. 
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II – DA ANÁLISE 

De pronto, é importante esclarecer que Concurso Público de Provas e Provas de 

Títulos destinado ao provimento de vagas imediatas e  para formação de Cadastro de 

Reserva para cargos efetivos, proveniente de vagas atualmente existentes no Quadro Pessoal 

da Prefeitura Municipal de Itupiranga, é realizado dentro outros fundamentos, nos Planos de 

Cargos, Carreiras e Remuneração – PCCR, a saber:  

I- LEI MUNICIPAL Nº 120/2014 – PCCR DOS PROFISSIONAIS DA 

EDUCAÇÃO;  

II- Lei Municipal nº 229/2021 - PCCR DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA; 

III- Lei Municipal nº 230/2021 - PCCR DOS PROFISSIONAIS E 

TRABALHADORES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 

ITUPIRANGA; 

IV- Lei Municipal nº 231/2021 – PCCR DOS PROFISSIONAIS E       

TRABALHADORES DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE       ITUPIRANGA E 

V- LEI Nº 176/2018.  

 

A) Quanto à inexistência do cargo de professor, objeto da impugnação apresentada por 

KATIANE DA SILVA SANTOS, temos que a Lei Municipal nº 120-2014, alterada pela Lei 

nº 208/2021, dispõe em seu art.4º :  

Art. 4º - O Quadro  de Pessoal da SME  é constituído na forma a 

seguir:  Quadro Permanente, Quadro Suplementar,  Quadro das 

Funções Gratificadas e Cargos  em  Comissão, da Educação 

Básica da Rede Pública de Ensino do Município de Itupiranga.  

Os cargos estão  classificados e inseridos nos grupos 

ocupacionais abaixo relacionados: 

I - Grupo Magistério:  

Cargo: Professor; 

Cargo: Professor Indígena  

Cargo: Especialista em Educação. 

(grifamos)  

 

A referida norma apresentou nos anexos V e VI, os requisitos e especialidades 

exigidas para o cargo de Professor. Nota-se  inclusive que a Senhora  Katiane da Silva Santos, 

transcreveu na peça de impugnação o art. 4º, constando o referido cargo de professor.  

Quanto as alegação do conteúdo programático para os cargos de nível superior – 

Informática Básica, a Senhora Katiane alega que:  

―(...) 1.     conceitos de ambiente de Browsers Internet Explorer, Firefox e 

Chrome, sem mencionar as versões das funcionalidades que serão exigidas 

na prova; 

2.    menciona o Windows 7 ou superior, sem informar precisamente qual 

outra versão superior será cobrada na prova, pois se utiliza da 

nomenclatura "ou outra"; 

3.     Windows Explorer sem mencionar a versão que será avaliada; 

4.    Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint 2010 ou superior), sem 

especificar a exata versão que será analisado o conhecimento, se somente 2010 



e acrescenta ou outro possível conteúdo sem especificar qual exatamente, 

mediante a nomenclatura "ou outra".(...)”’ 

 

 Quanto ao item 1, importa esclarecer que o candidato deverá apresentar 

conhecimentos gerais no uso dos Browsers Internet Explorer, Firefox e Chrome, em todas as 

suas funcionalidades, sendo desnecessário a especificação apontada, não havendo que se falar 

em retificação nesse ponto. 

Sobre o item 2 supra, o edital deixa claro que será exigido o conhecimento do 

Windows 7 ou superior, bem como as funcionalidades exigidas estão bem dispostas no edital, 

não havendo que se falar em retificação.  

No item 3, conforme já exposto anteriormente no item 2, o edital especifica a versão 

do Windows 7 ou superior, sem razão a alegação. 

Por fim, o item 4, o próprio questionamento da Senhora Microsoft Office (Word, 

Excel, PowerPoint 2010 ou superior), já comprova que o edital apresentou satisfatoriamente 

as exigências e versões exigidas do candidado: ―Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint 

2010 ou superior)‖. Sem razão o pedido de retificação.  

Dessa forma, entende-se que as regras do certame estão integralmente 

em consonância com a legislação municipal razão pela qual esta Comissão vota pelo 

INDEFERIMENTO das impugnações apresentadas por Katiane da Silva Santos, e submete a 

presente manifestação ao senhor Presidente para deliberação. 

 

B) Da análise dos pedido de DIOGO DE CASTRO ALCÂNTARA, JAIANA 

PIMENTA DE OLIVEIRA e ROBERTO JUNIOR DE CASTRO ALCÂNTARA, que 

sustentam que a banca incorreu em um erro no requisito mínimo para o  cargo de 

Administrador no item 18, quando se trata de requisito mínimo, assim, segundo a lei de nº 

4.769, de 9 de setembro de 1965, constata-se que o edital está fundamentado na Lei nº 

229/2021, cujos requisitos para provimento do cargo de Administrador (CÓD. 18), são: b) 
Escolaridade: Ensino superior completo em Administração, crescido do Registro no 
Conselho de classe competente.   

Dessa forma, entende-se que as regras do certame estão integralmente 

em consonância com a legislação municipal razão pela qual esta Comissão vota pelo 

INDEFERIMENTO das impugnações apresentadas por Diogo de Castro Alcântara e 

Roberto Junior de Castro Alcântara, e submete a presente manifestação ao senhor Presidente 

para deliberação. 

 

C) Pertinente à reclamação de MARITI SOUSA MOTA, constatou-se que: 

 I – Da extinção do cargo de escriturário prevista no edital - O cargo de 

Escriturário (COD´s: 85 a 92), constante no edital do certame é ofertado apenas para a 

Secretaria Municipal de Educação – SEMED, previsto na Lei nº  120/2014, que dispõe sobre 

o PCCR dos profissionais da Educação.  

Importante sublinhar que a lei supre permanece vigente e que a extinção do cargo de 

Escriturário ocorreu somente na Lei Municipal nº 229/2021 - PCCR DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA, Lei Municipal nº 

230/2021 - PCCR DOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA e Lei Municipal nº 231/2021 – PCCR DOS 



PROFISSIONAIS E       TRABALHADORES DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE      

ITUPIRANGA. 

II – Da ausência da vagas para formação de cadastro de reserva -  Apresentou 

alegação quanto a ausência de vagas para o cadastro, contudo ausente qualquer fundamento 

jurídico, não sendo possível analisar a apontada ilegalidade, contudo, importante ressaltar que 

inexiste legislação especifica determinando a obrigatoriedade de formação de cadastro de 

reserva;  

III- Da existência dos cargos de Professor ofertados no certame e IV – Do 

conteúdo programático de Informática – os itens III e IV da impugnação apresentada foram  

nos exatos termos, diga-se, idênticas, às apresentados pela Senhora Katiane da Silva Santos, 

ambos respondido no item A supra.  

 Dessa forma, a Comissão vota pelo INDEFERIMENTO de todas as impugnações 

apresentadas por Mariti Sousa Mota, e submete a presente manifestação ao senhor Presidente 

para deliberação. 

D) IMPUGNAÇÕES VINCULADAS AO CARGO DE PROCURADOR 

JURÍDICO . 

Cumpre esclarecer que as análises foram realizadas por esta comissão e pelo 

representante da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/Subseção Marabá – Pará, que 

emitiu parecer jurídico que foi integralmente acatado. 

 

―Trata-se de impugnação interposta por LUCIANA SERRÃO PANTOJA ao edital 

publicado pela Prefeitura de Itupiranga, o qual prevê a realização de concurso público para o 

provimento de vagas de cargo efetivo e cadastro de reserva, mais especificamente com apontamentos 

nos conteúdos vinculados ao preenchimento de vagas para Procurador do Município. 

 

Da prova prático profissional e o conteúdo programático: 

A ora suscitante insurge-se no edital supracitado para apontar suposta omissão quanto a 

delimitação da matéria da prova prático profissional para preenchimento das vagas ao cargo de 

Procurador Municipal, mais precisamente quanto a matéria processual que poderá ser exigida quando 

da elaboração da peça processual. Aponta ainda para necessidade de retificação do edital para 

especificar a natureza da peça processual que será exigida, alegando que o termo ―peça processual‖ é 

genérico.  

Entendo que assiste em parte o pleito da suscitante, no sentido de que a banca deve delimitar a 

matéria processual que poderá ser exigida. Contudo entendo sem pertinência o pleito de especificação 

da natureza da peça processual que será exigida na fase prático profissional, pois conforme legislação 

vigente o edital de concurso público deve delimitar a matéria que poderá cobrar no certame, porém 

não é obrigado a especificar qual delas irão constar na prova. 

Para Ilustrar o parecer descrito acima, colaciono abaixo julgado do STF em Recurso Especial 

com repercussão geral (informativo 782), o qual pacificou que excepcionalmente é permitido ao 

judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo de questões do concurso com o previsto no edital do 

certame: 

Servidor público e divulgação de vencimentos 

É legítima a publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido pela 

Administração Pública, dos nomes de seus servidores e do valor dos 

correspondentes vencimentos e vantagens pecuniárias. Esse o entendimento 

do Plenário ao dar provimento a recurso extraordinário em que discutida a 

possibilidade de se indenizar, por danos morais, servidora pública que tivera 

seu nome publicado em sítio eletrônico do município, em que teriam sido 

divulgadas informações sobre a remuneração paga aos servidores públicos. A 

Corte destacou que o âmbito de proteção da privacidade do cidadão ficaria 



mitigado quando se tratasse de agente público. O servidor público não poderia 

pretender usufruir da mesma privacidade que o cidadão comum.  

Esse princípio básico da Administração — publicidade — visaria à eficiência. 

Precedente citado: SS3902/SP (DJe de 3.10.2011). ARE 652777/SP, rel. Min. 

Teori Zavascki, 23.4.2015. (ARE-652777). 

 

Dito isto, em homenagem ao entendimento com repercussão geral pacificado pelo STF, 

exarado no julgado descrito ao norte, entendo pela retificação do edital em epígrafe, no sentido de 

delimitar a matéria processual que poderá ser exigida na prova prático profissional. No entanto, quanto 

a especificação da natureza da peça processual entendo pelo não acolhimento de tal pleito, uma vez 

que não existe previsão legal que obrigue que o edital de certame de concurso público promova 

direcionamento específico ou vinculante ao conteúdo que será cobrado, ficando a critério da banca 

examinadora divulgar ou não de forma antecipada tal informação. 

 

Da consulta aos textos normativos: 

A suscitante alega que o edital em comento, ao tratar da consulta aos textos normativos na 

prova prático profissional atribuída ao preenchimento das vagas destinadas ao cargo de Procurador 

Municipal, foi omisso quanto as especificações de marcações físicas do material permitido para 

consultas, dividido em 3 (três) itens, a) quanto a trechos destacados por marca texto, sublinhados, b) 

remissões a artigos, c) separação por cores e marcadores de páginas, postit, clipes e etc.  

 

Entendo que assiste razão em parte o pleito da suscitante, no sentido de retificar o edital para 

incluir a permissividade quanto as marcações por marca texto e sublinhados bem como por separação 

por cores, marcadores de páginas, post-it, clipes e etc., uma vez que tais marcações não ensejam 

vantagens que violem a isonomia do certame. Entretanto, entendo que deve ser mantida a proibição de 

anotações ou remissões de qualquer natureza, previstas no Tópico X, item 11 do edital. 

_____________________________________________________________________________ 

Dos 03 (três) anos de atividade jurídica: 

 

Trata-se de impugnação interposta por DIEGO HOLANDA ao edital publicado pela 

Prefeitura de Itupiranga, o qual prevê a realização de concurso público para o provimento de vagas de 

cargo efetivo e cadastro de reserva, mais especificamente com apontamentos nos requisitos inculados 

ao preenchimento de vagas para Procurador do Município. 

 

O suscitante alega que houve omissão quanto aos requisitos necessários para concorrer as 

vagas destinadas ao cargo de Procurador Municipal, mais precisamente no que tange a obrigatoriedade 

de comprovação do exercício de atividades jurídicas por período não inferior a 03 (três) anos. 

Nesse sentido vejamos o que prevê o art. 11, §5º, inciso III, da Lei 176/2018 do Município de 

Itupiranga/PA: 

“Art. 11. O quadro de pessoal técnico-jurídico da Procuradoria do 

Município de Itupiranga é constituído de 04 (quatro) cargos de 

Procurador Municipal, organizados em carreira em dois níveis, 

compreendendo: 

§ 1º Nível I – Classe Inicial - dá-se no início da carreira e se estende ate a 

efetivação no cargo; 

Nível II – dá-se a partir da efetivação no cargo. 

§ 2º O vencimento-base do cargo de Procurador Municipal, será o constante 

no Anexo I da presente Lei, sendo parte integrante desta. 

§ 3º O ingresso na carreira de Procurador dar-se-á, obrigatoriamente, no cargo 

inicial de Procurador do Município de Classe Inicial, mediante concurso 

público de provas e títulos, realizado pelo Município, com a participação em 

todas as fases da Ordem dos Advogados do Brasil. 

§ 4º Os servidores efetivos do quadro permanente da prefeitura municipal de 

Itupiranga, pertencente à carreira jurídica que preencham os requisitos de 

admissibilidade e capacidade técnica-jurídica, em efetivo exercício, na data da 



publicação desta Lei, ficarão automaticamente enquadrados na Classe Inicial, 

de Procurador Municipal, resguardados todos os direitos, benefícios e 

garantias adquiridos; 

§ 5º No ato da posse, os aprovados deverão comprovar as seguintes 

condições, sem prejuízo 

de outras que vierem a ser definidas no Regimento Interno e no Edital de 

Concurso: 

I - ser brasileiro nato ou naturalizado; 

II - ser bacharel em direito, devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do 

Brasil; 

III - possuir, comprovadamente, pelo menos 03 (três) anos de atividade 

jurídica; 

IV - estar quite com o Serviço Militar; 

V - estar no gozo dos direitos políticos mediante certidão expedida pela 

Justiça Eleitoral; 

VI - possuir bons antecedentes, comprovados mediantes certidões da Justiça 

Federal, Estadual e Militar, Polícia Federal e Estadual, nos últimos cinco anos. 

 ― (grifo meu). 

 

 

Desta forma entendo que assiste razão o pleito do ora suscitante, devendo ser retificado o edital  do 

certame em epígrafe no sentido de inserir nos requisitos para investidura no cargo Procurador 

Municipal a comprovação de pelo menos 03 (três) anos de exercício de atividade jurídica.  

 

 

 

Itupiranga, 18 de abril de 2022. 

 

 

 

 

José Rodrigues Prieto 

CONSELHEIRO OAB/PA 21.189B  

 

 

 

Raimunda Waldeir Barbosa Duarte 

Membro  

 

 

Joelza Amorim Maranhão  

Membro  

 

 

 

Francineuda Araújo da Silva  

Membro  

 

Alexsandro Barbosa de Miranda 

Membro  

 

 

 

 

Gilvan Nunes da Costa 

Membro  

 

 

 

Procópio de Jesus Santos Neto  

Membro  

 

 

Jose Rodrigues Prieto.  

Membro  



COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA 

 

AUTOS ADMINISTRATIVOS: 001/2022 – Concurso Público nº 001/2022  

  
 

DECISÃO ÀS IMPUGNAÇÕES REFERENTES CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E 

PROVAS DE TÍTULOS, DESTINADO AO PROVIMENTO DE VAGAS IMEDIATAS E  

PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA CARGOS EFETIVOS, 

PROVENIENTE DE VAGAS ATUALMENTE EXISTENTES NO QUADRO PESSOAL 

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA. 

 
 
            Acolho o voto da Comissão de Acompanhamento de Concursos, que integra esta 

decisão, para:  

I - INDEFERIR as impugnações apresentadas por KATIANE DA SILVA SANTOS, 

DIOGO DE CASTRO ALCÂNTARA e MARITI SOUSA MOTA, uma vez que não 

demonstrada desconformidade no edital de regência do certame; 

II - DEFERIR a impugnação apresentada por DIEGO HOLANDA; 

III - DEFERIR PARCIALMENTE a impugnação de LUCIANA SERRÃO PANTOJA, 

para pela que processa a retificação do edital em epígrafe, no sentido de delimitar a matéria 

processual que poderá ser exigida na prova prático profissional e o INDEFERIMENTO 

quanto a especificação da natureza da peça processual entendo pelo não acolhimento de tal 

pleito, pelas razões já exposta anteriormente, e por fim, DEFERIR a impugnação quanto 

pleito da suscitante, no sentido de retificar o edital para incluir a permissividade quanto as 

marcações por marca texto e sublinhados bem como por separação por cores, marcadores de 

páginas, post-it, clipes e etc., uma vez que tais marcações não ensejam vantagens que violem 

a isonomia do certame. Entretanto, entendo que deve ser mantida a proibição de anotações ou 

remissões de qualquer natureza, previstas no Tópico X, item 11 do edital. 

 
 
 
 

 

 

Itupiranga, 18 de abril de 2022. 

 

 

Maria Goreth Barros Pereira  

Presidente da Comissão 

 


