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EDITAL INGA/PMLM No. 003/2013 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE 

 
  
A COORDENADORIA EXECUTIVA DE CONCURSOS PÚBLICOS – CECOP do INGA, no uso 
de suas atribuições legais, 
 
CONSIDERANDO, a delegação de poderes contida no Edital PMLM No. 001/2013 baixado pelo 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Lavras da Mangabeira-CE, 
 
CONSIDERANDO, o recebimento de ofício oriundo do Ministério Público da Comarca de Lavras da 
Mangabeira-CE, encaminhando a Recomendação No. 07/2013, a cerca da segurança a ser 
observada quando da aplicação das provas de conhecimento(escritas), 
 
CONSIDERANDO, que o INGA busca continuadamente a diminuição relevante das possibilidades 
mínimas de fraude em provas, e elevando reiteradamente a segurança de dados,  
 
CONSIDERANDO, a necessidade de expandir a viabilidade de inscrição de candidatos, cumprindo 
mais fielmente a norma legal da ampla concorrência, 
 
CONSIDERANDO, o pronunciamento da Comissão Organizadora do Concurso Público da Prefeitura 
Municipal de Lavras da Mangabeira-CE, 
 
RESOLVE, 
 
Artigo 1º. – Prorrogar as inscrições para o Concurso Público até às 23:59 horas, do dia 08 
de Novembro de 2013, mantendo-se o pagamento do boleto bancário até 18 de 
Novembro de 2013. A data para divulgação do julgamento dos pedidos de inscrição para 
Portadores de Necessidades Especiais _ PNEs, fica alterada para até às 9 horas do dia 11 de 
Novembro de 2013, no site do INGA www.ingagestao.org.br  
 
Artigo 2º. - Dar nova redação aos itens 6.5,  6.5.1 e 6.14.13 do Edital PMLM No. 001/2013: 
 

“6.5.  Não será permitido acesso do candidato ao total da área da Unidade Escolar 
onde serão aplicadas provas escritas, na data de realização das provas, portando 
aparelhos eletrônicos, tais como : bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, 
notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, 
controle de alarme de carro, mp3 player e similares, bem como óculos escuros ou 
quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro. Este material será 
acondicionado em envelope com lacre inviolável na entrada ou acesso da Unidade 
Escolar, devendo e sendo de responsabilidade do candidato a manutenção do lacre do 
envelope intacto, sob pena de incorrer na eliminação sumária do certame, e, responder 
criminalmente pela ação em si.  
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6.5.1.  A Coordenação do Concurso Público poderá exigir ainda : revista eletrônica do 
candidato, utilizando-se de detectores de metais ou portal de scanner eletrônico, 
dependendo do grau da situação de risco,  ou, qualquer outro meio, admitido na 
legislação ou jurisprudência dos Tribunais Superiores quanto a matéria, preservando 
sempre o respeito e integridade dos candidatos. 
... 
6.14.13. A Prova de Conhecimentos terá, para cada cargo, questões de múltipla 
escolha com 04 (quatro) opções de resposta cada uma, sendo apenas uma opção 
correta, aplicadas em 4(quatro) cadernos de provas de sequencia diferenciada de 
respostas, com idêntica formulação da questão e opções de respostas. Serão 
disponibilizados os modelos de nome : AZUL, VERDE, VERMELHO E PRETO.” 
 

Artigo 3º. – Incluir os seguintes itens no Edital de abertura do concurso público: 
 
“6.14.16. São de responsabilidade do Candidato, a leitura e a conferência de seus 
dados registrados nos Cartões-Resposta, na Lista de Presença e nos demais 
documentos do Exame. 
6.14.17. A capa do Caderno de Questões possui informações sobre a COR do Caderno 
de Questões e uma FRASE em destaque, e caberá obrigatoriamente ao Candidato: 
a) Marcar, no Cartão-Resposta, a opção correspondente à COR da capa do seu 
Caderno de Questões de Prova. 
b) Transcrever, no Cartão-Resposta, a FRASE apresentada na capa de seu Caderno 
de Questões de provas.” 
 
 

Artigo  4º. - A segurança do certame na data de aplicação das provas, competirá a Coordenação 
do INGA, que utilizará de pessoal próprio, com apoio e parceria da Policia Militar do Estado do 
Ceará, sendo que, esta, deverá ser solicitada pela Prefeitura Municipal de Lavras da Mangabeira-
CE. 
 
Artigo  5º. - Comunique-se a Douta Promotoria de Justiça da Comarca de Lavras da Mangabeira-
CE a cerca do presente Edital. 
 
Artigo  6º. – As normas do presente edital entram em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
 
 

Fortaleza(CE) para Lavras da Mangabeira(CE), 04 de Novembro de 2013. 
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