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EXMO. SR. 

ANTÔNIO DE PÁDUA NOGUEIRA BARBOSA 

MD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARATUBA  

 

 

 

Senhor Presidente, 

 

 

GLEDIO MARCIO MACIEL DE OLIVEIRA, Vereador do Partido Social 

Democrático (PSD), com assento neste Legislativo Municipal, de acordo com a Lei 

Orgânica deste município, vem requerer de V. Exa., após ouvir o Plenário, seja 

encaminhado ofício ao Senhor Adriano de Lopes Vasconcelos e a Comissão do Processo 

Seletivo Simplificado para a contratação temporária da Secretaria de Saúde, solicitando 

em regime de urgência que seja republicado no prazo de cinco dias corridos, o resultado 

final da 1ª e 2ª etapa do processo seletivo 004/2017, classificando os candidatos deferidos 

e indeferidos nominalmente e não apenas pelo CPF.   

 

Este requerimento é necessário para aplicarmos de forma correta o princípio da 

publicidade e oportunizarmos aos cidadãos uma fácil compreensão dos atos públicos 

divulgados em meios oficiais.  

 

Ocorre senhores Vereadores que o Ministério Público teve que interferir em um 

processo seletivo recente, e o mesmo foi cancelado e refeito, pelo fato de existir dúvidas 

quanto ao andamento do processo.  

 

A divulgação do resultado do certame atual causa-me espanto pela publicação 

apenas do CPF dos candidatos e não pelo nome como foi feito na seletiva passada. Fato 

este que levou dezenas de cidadãos a me indagarem o motivo deste comportamento por 

parte dos responsáveis, portanto para que não restem quaisquer dúvidas sobre a lisura 

desta seletiva, solicito a aprovação deste requerimento e caso não seja possível o 

atendimento do mesmo pelo gestor responsável e pela comissão nomeada para este 

certame, requeiro também que seja justificado por escrito para que possamos solicitar um 

parecer do Ministério Público. 

Requerimento nº 006/2017 

Autoria: Gledio Marcio Maciel de Oliveira       
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Sendo assim, certo de contar com total apoio, dos pares desta Casa Legislativa, e 

que V. Exa., tomará as medidas pertinentes ao assunto, conclamo aos demais vereadores 

aprovarem este requerimento.    

 

N. Termos 

   P. Deferimento 

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Aratuba - (CE.), aos 13 (treze) dias de 

junho de 2017.            

 

 

 

Gledio Marcio Maciel de Oliveira         

Vereador - Requerente  

 
 

 


