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DA JUSTIFICATIVA 
 
 
O concurso público é o processo seletivo mais democrático para viabilizar o acesso a uma carreira profis-
sional na esfera da administração pública. A Constituição Federal e a Constituição Estadual, com a impo-
sição da obrigatoriedade da investidura em cargo e emprego público ser realizada mediante a realização 
de concurso público, de provas ou de provas e títulos, geraram transformações significativas na socieda-
de, com destaque para a qualificação do serviço público, o crescimento progressivo da demanda por car-
gos e empregos públicos e a difusão do ramo empresarial especializado na realização e preparação para 
o certame, tais como instituições organizadoras, cursos preparatórios, meios de comunicação, livrarias e 
editoras. 
 
Porém, a busca por um cargo ou emprego público ainda é repleta de obstáculos, pelos quais os concur-
sandos se dedicam a superar, empreendendo tempo de preparação considerável e investindo recursos 
materiais e financeiros na conquista do sonho da estabilidade e da independência financeira. Infelizmente, 
não há a garantia de que o concurso pretendido realmente ocorrerá e estará sujeito a regras básicas, tais 
como tempo mínimo para preparação; previsão editalícia da bibliografia exigida pela banca examinadora; 
divulgação dos critérios para correção das provas; definição de um valor justo para a taxa de inscrição; 
garantia da convocação dos aprovados; definição das instâncias recursais; dentre outros assuntos rele-
vantes, cuja falta de exposição no edital podem vir a comprometer a lisura, a idoneidade e a transparência 
do processo de seleção pública. 
 
O concurso público presta-se à garantia de eficiência e moralização no processo de ingresso de pessoal 
no serviço público. Diz-se que esse instrumento é moralizador, em essência, pelo fato de ser público. Mais 
que isso, por garantir igualdade relativa de acesso aos cargos e empregos públicos para aqueles que 
atendam aos requisitos estabelecidos em lei para seu provimento. Bem implementado, o certame de cará-
ter público, contribui significativamente para a escolha do profissional mais apto dentre aqueles disponíveis 
no mercado de trabalho, segundo os critérios de seleção definidos. Nesse sentido é fator de eficiência. 
 
Considerando que a AÇÃO CÍVIL PÚBLICA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, de 13 de novembro de 2017, 
de autoria do Ministério Público do Estado do Pará, através da promotoria de Justiça de Santa Bárbara do 
Pará, determinou a realização de Concurso Público para provimento de cargos efetivos no Município de 
Santa Bárbara do Pará/PA, com a adoção do tipo técnica e preço; restando consignado ainda, um Crono-
grama no qual deverá estar disponível a partir da publicação edital aos interessados. 
 
Considerando ainda, a necessidade do auxílio de entidade com experiência e conhecimento técnico sufici-
ente para conduzir a operacionalização do processo como um todo até a indicação final do rol de candida-
tos aprovados, tendo em vista a importância da temática, que envolve todos os atos necessários ao plane-
jamento, coordenação, supervisão e realização do certame, bem como a elaboração de questões de pro-
va, aplicação, fiscalização, avaliação de provas, julgamento de recursos e divulgação de resultados;  
 
Justifica-se a presente contratação, com o escopo de evitar a descontinuidade das atividades do Município 
de Santa Bárbara do Pará, bem como, a inviabilidade de realização do Concurso Público por esta Adminis-
tração, pelo que se torna imprescindível a contratação de empresa ou instituição para a realização de cer-
tame mediante procedimento licitatório, por meio de uma das modalidades previstas na Lei Federal nº 
8.666/93 e alterações.  
 
Em síntese é a nossa justificativa. 
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