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INSCRIÇÃO 1848700 

CARGO ADVOGADO PREVIDENCIÁRIO 

TIPO RECURSO Contra Resultado Provisório 

DISCIPLINA Não possui disciplina 

DATA DE SOLICITAÇÃO 24/01/2020 às 08h 36min 

PEDIDO Pelo disposto na descrição dos fatos e na fundamentação do pedido, requer o 
reconhecimento de mácula no concurso pela banca examinadora, com a consequente 
anulação concurso público e realização de nova prova. Ofensa ao princípio 
constitucional da impessoalidade e da transparência dos certames públicos. Ofensa 
ao item 5.9 do edital do concurso. Cenário que enseja o ajuizamento de ação judicial 
para que se pretenda ver corrigida a grave falha ocorrida. 

DESCRIÇÃO FATOS Poucos minutos após o início da realização  da prova, quando o fiscal fazia a 
conferência dos documentos dos candidatos, um candidato que realizava a prova na 
sala 1 alegou que seu documento pessoal estava em sua moto, que naquele 
momento se encontrava estacionada em logradouro público próximo à escola onde 
era realizado o concurso. Neste instante o fiscal tomou posse da chave da moto do 
candidato e se dirigiu até a referida moto. Instantes depois, o fiscal retornou para sala 
alegando que não conseguiu fechar o baú da moto do candidato. Para surpresa de 
muitos, o candidato foi conduzido para fora do local de prova, tendo acesso ao 
logradouro público com suposta alegação de que fecharia o baú da moto, pois o 
mesmo não poderia ficar aberto. Momentos depois, o candidato retornou para o 
interior da sala e continuou a realização de sua prova. Reitera-se que o candidato foi 
conduzido para fora do local de prova, ou seja, teve acesso ao exterior do prédio 
onde era realizado o concurso, fato este que só poderia ter acontecido após o 
candidato ter finalizado a realização de sua prova.  

PROVA Não informado 

QUESTÃO Não informado 

DESCRIÇÃO Na descrição dos fatos, percebe-se clara ofensa ao princípio da impessoalidade e 
transparência dos certames públicos. Ofensa ao item 5.9 do edital do concurso, uma 
vez que foi permitida a entrada em sala de candidato que não portava documento 
pessoal. 

ANEXO Sem anexo 

RESPOSTA Os fatos relatados não condizem com a realidade do ocorrido, cujos detalhes estão 
formalmente registrados em ATA da Sala e da Coordenação, assinada pela equipe de 
aplicação e pela Comissão de Fiscalização do concurso, presente no local e que tudo 
acompanhou. Cópias das atas poderão ser solicitadas ao IMP tão logo a 
documentação do concurso seja disponibilizada para o devido arquivo. 
Apenas para registro, informamos que o candidato em questão não teve classificação 
no concurso.   
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STATUS Indeferido 

 


