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EDITAL INGA/PMP No. 006/2011 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 

 
 
A COORDENADORIA EXECUTIVA DO CONCURSO PÚBLICO, no uso de suas 
atribuições legais, 
 
CONSIDERANDO, a delegação de poderes conferida pelo Edital INGA/PMP No. 001/2010 
ao Instituto Nacional de Gestão Avançada – INGA, para suplementar as normas que  
regem o concurso público, 
 
CONSIDERANDO, que na aplicação das provas do citado concurso, nesta data, no período 
exclusivo da manhã, fatores de força maior como chuvas, impediram a locomoção em 
segurança dos membros da equipe fiscalizadora e dos malotes de provas no prazo 
previsto para início das mesmas, o que ocasionou por parte do INGA, a suspensão 
espontânea da aplicação das provas de : Agente Administrativo e Digitador nas Escolas 
Olga Vale Albino e  Escola Pedro Ricardo da Silva, mais distantes do Centro da Cidade de 
Pindoretama, 
 
CONSIDERANDO, que no mesmo período da manhã, na Sala 06 da Escola Estadual Júlia 
Alenquer Fontenele, um pequeno grupo com interesses contrários a estabilidade do 
processo seletivo, com ânsia de causar prejuízo a lisura do concurso público, liderados por 
uma suposta candidata com graduação em enfermagem, tumultuaram de forma 
criminosa e sem precedentes nesta instituição a citada sala, sem motivo legal, e 
sem fundamentação qualquer, a não ser a política, conforme informações recebidas por 
esta instituição, agrediu verbalmente membros da coordenação do concurso público, com 
gritos e ameaças infundadas, findando por prejudicar a regularidade da aplicação das 
provas naquela unidade escolar, no caso para o Cargo de Enfermeiro, 
 
CONSIDERANDO, que esta instituição requererá apuração rigorosa das autoridades 
competentes sobre a conduta de suposta candidata, 
 
CONSIDERANDO, que não deverá conforme previsto no Direito Administrativo prejuízo 
jurídico aos administrados, e seu suposto prejuízo deve ser sanado imediatamente, 
 
CONSIDERANDO, que a aplicação das provas dos demais cargos ocorreram sem 
ocorrências relevantes, exceto as de rotina neste tipo de processo seletivo, 
 
CONSIDERANDO, que a Administração Pública pode rever seus próprios atos, conforme 
entendimento jurisprudencial pacificados nos tribunais superiores, 
 
RESOLVE, 
 
Artigo 1º. –  ANULAR as provas aplicadas para os cargos de Agente Administrativo, 
Digitador e Enfermeiro, com efeitos para todos os candidatos, a fim de não haver prejuízo 
constitucional e administrativo da isonomia, legalidade e justa competição, tendo em vista 
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que a medida acima planifica o direito justo, pois assim não gera qualquer prejuízo 
aqueles candidatos. 
 
Artigo 2º. – Fixar nova data de 30 de Janeiro de 2011, para aplicação das provas 
dos cargos acima citados, a todos os candidatos regularmente inscritos. 
 
Artigo 3º. – Comunicar que os cartões de identificação do candidato, que somente com 
este juntamente com a carteira de identidade dará acesso do mesmo as unidades 
escolares que irão aplicar as citadas provas, ficará a disposição dos mesmos no período 24 
a 28 de janeiro de 2011, no horário de 9 às 14 horas na Secretaria Municipal de Educação 
de Pindoretama, e na Sede do INGA em Fortaleza-CE. Esclarecendo que os candidatos 
aos cargos citados acima: Agente Administrativo, Digitador e Enfermeiro, 
deverão obrigatoriamente procurar seus cartões de identificação para poder 
fazer as novas provas. 
 
Artigo 4º. – Que os gabaritos das provas não mencionadas no artigo 1º., que não foram 
objeto desta anulação, serão publicados no dia 11/01/2011. 
 
Artigo 5º. – Que o INGA resguadará de todas as formas admitidas pelo direito, a justa 
competição e o princípio da legalidade e impessoalidade dos candidatos inscritos no citado 
concurso público. 
 
Artigo 6º. - Esta resolução entra em vigor nesta data, devendo ser publicada no site do 
INGA, revogando-se as disposições com contrário. 
 

Fortaleza(CE), 09 de Janeiro de 2011. 
 

INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO AVANÇADA - INGA 
COMISSÃO EXECUTIVA DO CONCURSO PÚBLICO 

 


