
 
 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 
CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUFILÂNDIA-MA 

 

RESPOSTAS DOS RECURSOS CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS 
 

Tendo em vista a divulgação do resultado preliminar das provas objetivas, e atendendo à solicitação de 
alguns candidatos, que impetrarem recursos contra tal resultado, nos moldes estabelecidos no Edital, a 

Comissão Organizadora do concurso público divulga o presente resultado. 

 
Teresina (PI), 26 de janeiro de 2017 

Comissão Organizadora do concurso público 
 

RECURSO 01 

Cargo: Procurador do Município 

Resultado do Recurso: INDEFERIDO 

Justificativa: O fato do candidato Vinícius Cortez Barroso ser Advogado Licenciado não 

é impeditivo para que o mesmo configure como terceiro colocado na 

classificação do concurso. Já que as condições para assumir o cargo devem 

ser comprovadas quando da posse no mesmo e não necessariamente em 

momento anterior. Assim, não impede que quando (e se) o mesmo for 

convocado, ele simplesmente peça a revogação de sua licença junto a OAB 

e volte a estar apto a assumir o cargo.  

São estes os termos da Súmula nº 266, do STJ “o diploma ou a habilitação 

legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não da 

inscrição para o concurso público“.  

Quanto ao candidato Michel Lacerda Ferreira, não há condenação penal 

transitada em julgada impeditiva de assumir o cargo, nos termos do Edital. 

Mais uma vez, na oportunidade de sua convocação (caso ocorra), o mesmo 

terá que comprovar o cumprimento de todas as exigências ao cargo, 

inclusive o regular exercício da advocacia junto aos quadros da OAB. 

Cabendo também a observação de que não consta comprovação de 

condenação de exclusão dos quadros da OAB.  

Por fim, o candidato Mauro Monção da Silva não pode ser eliminado por 

“incompatibilidade de horários”, valendo aqui o mesmo argumento do 

candidato Vinícius: a comprovação para o exercício do cargo terá que ser 

realizada no ato da posse. E, assim, nada impede que o mesmo peça 

exoneração de um dos cargos que hoje acumula.  

Ademais, o momento de impugnação aos termos do Edital – como critérios 

de classificação e comprovação de atividade jurídica – já é precluso, haja 

vista estarmos na última fase do concurso, não sendo justo ou possível, 

neste momento, a alteração destes critérios para beneficiar ou prejudicar 

qualquer candidato que seja. 

 

 

 



RECURSO 02 

Cargo: Controlador 

Resultado do Recurso: INDEFERIDO 

Justificativa: Não há erros na contabilização de pontos ou na classificação do candidato 

Antônio Carlos de Sousa da Anunciação. O fato do mesmo ocupar qualquer 

cargo na Administração Pública Municipal não é impeditivo para o mesmo 

participar do Concurso Público, especialmente porque ninguém estranho 

aos quadros do IMA tem acesso a prova ou algum outro material que possa 

comprometer a lisura e imparcialidade do concurso. Todos os atos do 

certame foram públicos e transparentes, havendo acompanhamento do 

Ministério Público competente. De nossa parte, não reconhecemos 

qualquer “indício de fraude” ou beneficiamento de qualquer candidato. 
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