
  

 
 

 
 

COM AMOR, FAZENDO ACONTECER! 
  
 

  
 

Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista/Marajó/PA  

E-mail: prefeiturassbv@gmail.com  -   CNPJ:05.105.143/0001-81 

Praça da Matriz, 01, Centro, São Sebastião da Boa Vista Pará, CEP: 68820-000 

 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

GABINETE DO PREFEITO 

Decreto n.º 291/2020 GP/PMSSBV 

 

 

“Altera e acrescenta disposições ao edital do Concurso 

Público nº 001/2016 o qual fora realizado sob a 

responsabilidade da empresa INAZ DO PARÁ SERVICOS 

DE CONCURSOS PÚBLICOS LTDA – EPP no âmbito desta 

Municipalidade.” 

 

O Prefeito Municipal de São Sebastião da Boa Vista, Estado do Pará, Exmo. Sr. JOSÉ 

HILTON PINHEIRO DE LIMA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei, etc. 

 

CONSIDERANDO que no concurso público 001/2016, fora ofertada vagas para 

preenchimento de cargos nas áreas de Professor docente em licenciatura plena em educação 

no campo- polo Pedro Nogueira, Professor docente em ciências naturas físicas e biológicas- 

polo Emanoel, Professor docente em ciência da religião-polo Caeté, Professor docente em 

ensino da arte- Sede do Município, Professor docente em língua portuguesa- polo Pedro 

Nogueira, professor docente em história-polo Caeté, onde ambos os cargos não foram 

preenchidos por não haver nenhum candidato aprovado. 

CONSIDERANDO que ambos os cargos acima citados são de suma importância e essenciais 

para o desenvolvimento da educação e ensino de qualidade no Munícipio e que tais vagas 

encontram-se em vacância não dispondo assim de cadastro reserva para esta área, conforme 

pode-se ver no link http://paconcursos.com.br/v1/wp-

content/uploads/2016/03/RESULTADO-FINAL-OBJETIVA-TITULOS-SSBVISTA-21-06-

.pdf 

CONSIDERANDO que foram aprovados no concurso público 001/2016, quatro 
psicólogos, porem somente um dos aprovados tomou posse do respectivo cargo, 
ficando em vacância as três outras vagas previstas no edital do concurso público 
001/2016, não dispondo assim de cadastro reserva para esta área, conforme pode-
se ver no link http://paconcursos.com.br/v1/wp-content/uploads/2016/03/RESULTADO-

FINAL-OBJETIVA-TITULOS-SSBVISTA-21-06-.pdf 

CONSIDERANDO que o Município de São Sebastião da Boa Vista apresenta 
enorme necessidade e carência de profissionais psicólogos, visto que no atual 
momento encontra-se apenas um profissional desta área lotado no quadro de 
funcionários de servidores públicos deste Município. 
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CONSIDERANDO que o PROCESSO Nº 0000421-25.2018.8.14.0056 de autoria do 

Ministério Público onde o mesmo reconhece a necessidade e urgência do Município quanto a 

contratação de um profissional Psicólogo para realizar atendimento no CREAS. 

CONSIDERANDO a insuficiência financeira do Município para realização de concurso 

público. 

CONSIDERANDO O que preconiza a Lei Complementar nº 173/2020 em seu artigo 8º, 

Caput, e incisos IV e V: 

Art. 8º:  Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 

2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade 

pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, 

de: 

IV - admitir ou contratar pessoal, a qualquer título, ressalvadas as reposições de cargos de 

chefia, de direção e de assessoramento que não acarretem aumento de despesa, as reposições 

decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios, as contratações temporárias de que 

trata o inciso IX do caput do art. 37 da Constituição Federal, as contratações de temporários 

para prestação de serviço militar e as contratações de alunos de órgãos de formação de 

militares; 

V - realizar concurso público, exceto para as reposições de vacâncias previstas no inciso IV. 

CONSIDERANDO os julgados nos processos 2006.002.007.697-4, 2006.002.007.695-7, 

2006.002.007.729-7, onde consta que a administração pública pode promover alterações nas 

condições dos concursos, enquanto este não estiver absolutamente finalizado. Conforme 

orientação do Supremo Tribunal Federal, o poder público pode, inclusive, cancelar ou 

invalidar o concurso, a fim de que ele esteja adequado ao ordenamento jurídico. 

CONSIDERANDO que a modificação realizada em edital do concurso público tenha 

objetivo de atender e respeitar o princípio da supremacia do interesse público, a administração 

pública pode realizar alterações de regras  secundárias contanto que tais regra não alteram os  

critérios de avaliação dos candidatos e nem repercutem na  esfera dos direitos subjetivos, tais 

alterações podem ser realizadas livremente,  observando a devida publicidade. 

CONSIDERANDO que o ato de à administração pública modificar as notas de cortes 

prevista como critérios de aprovação no edital 001/2016, flexibilizando o mínimo de pontos 

exigido por disciplina no requisito de aprovação especificamente para as áreas dos cargos de 

Professor docente em licenciatura plena em educação no campo, Professor docente em 

ciências naturas físicas e biológicas, Professor docente em ciência da religião, Professor 

docente em ensino da arte, Professor docente em língua portuguesa não pode ser considerado 

ilegal, visto que  não há ninguém classificado no certame em curso, nem tão pouco aprovados 

em cadastro reserva logo tal modificação não prejudicaria nenhum candidato. 
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CONSIDERANDO que o ato de à administração pública modificar a nota de corte prevista 

como critérios de aprovação no edital 001/2016, flexibilizando de 60 para 50 pontos o critério 

de nota geral no requisito de aprovação especificamente para a área de profissionais 

psicólogos não pode ser considerado ilegal, visto que no momento não há ninguém 

classificado no certame em curso, e os que foram aprovados abandonaram o respectivo cargo, 

logo tal modificação não prejudicaria nenhum candidato. 

 

DECRETA: 

Art.1º- Fica acrescido no item 10.3.1 do Edital do Concurso Público nº 001/2016 o qual fora 

realizado sob a responsabilidade da empresa INAZ DO PARÁ SERVICOS DE 

CONCURSOS PÚBLICOS LTDA – EPP a alínea “a” e passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

a) Para os cargos nas áreas de Professor docente em licenciatura plena em educação no 

campo-Polo Pedro Nogueira, Professor docente em ciências naturas físicas e 

biológicas- Polo Emanoel, Professor docente em ciência da religião-Polo Caeté, 

Professor docente em ensino da arte- Sede do Município, Professor docente em língua 

portuguesa- polo Pedro Nogueira, professor docente em história-polo Caeté, previstos 

no edital 001/2016, no que tange ao critério correspondente ao mínimo de pontos 

exigido por disciplina, os candidatos destas áreas listadas acima que ficaram em 

primeiro lugar na pontuação de nota geral, terão que acertar no mínimo uma questão 

nas disciplinas de língua portuguesa, matemática, noções de informática, 

conhecimentos gerais e legislação do município. 

b) Especificamente Para o cargo de psicólogo previsto no edital 001/2016, o critério 

correspondente ao mínimo de pontos exigido por disciplina, para os candidatos desta 

área, será de no mínimo um acerto nas disciplinas de língua portuguesa, matemática, 

noções de informática, conhecimentos gerais e legislação do município e no critério 

correspondente a nota geral a pontuação mínima de corte será de 50 pontos. 

. 

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, permanecendo em vigor até 

sua revogação, podendo ser revisado a qualquer momento, ficando revogadas demais 

disposições em contrário. 

 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de São Sebastião da Boa Vista-PA, 19 de junho de 2020 

. 
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JOSÉ HILTON PINHEIRO DE LIMA  

PREFEITO MUNICIPAL 
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