
Secretário garante convocação de aprovados em concurso público 

O secretário assegura que a meta é convocar todos os aprovados antes 
do prazo final. 

De acordo com o secretário municipal de Administração, Rommel Alencar, o 
Concurso Público da Prefeitura de Barbalha realizado pela Universidade 
Regional do Cariri (URCA), para o preenchimento de 246 vagas, teve todos os 
processos regulamentares em relação a análise do resultado, publicação e 
homologação perfeitamente atendidos. A homologação do concurso ocorreu 
em 30 de abril último. Até o momento nenhum aprovado foi convocado. 

O secretário assegura que a meta é convocar todos os aprovados antes do 
prazo final. Conforme declarou à Assessoria de Imprensa da Prefeitura, os 
aprovados no concurso público serão convocados gradativamente. A 
convocação, segundo Rommel Alencar, obedecerá aos trâmites legais e 
conforme as demandas das secretarias. Há a possibilidade de os aprovados 
para a Secretaria de Educação serem convocados já no início do segundo 
semestre. 

Não seria oportuno nomear professores no final das atividades letivas de um 
semestre. Quanto à convocação durante o período eleitoral (que vai de 05/07 a 
30/12), o secretário garante que não haverá nenhum problema, desde que haja 
necessidade da contratação. Garantiu ainda que as vagas continuam todas 
abertas e serão preenchidas integralmente pelas pessoas aprovadas. 

Entende que os aprovados se esforçaram, se prepararam e estudaram muito 
para passar no concurso. Por isso, devem ficar tranqüilas que todas serão 
convocadas dentro do prazo legal. O secretário se prontificou a prestar todas 
as informações necessárias aos interessados, presencialmente na Secretaria 
de Administração, localizada na Rua Princesa Isabel, 187, no Centro de 
Barbalha ou pelo telefone: (88) 2101-1919. 
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joseilson Fernandes | 25/6/2010 - às 08:52:40  
Diante da confirmação de homologação do concurso declarada pelo Exmo. Sr. 
Secretário de administração, cuja data se reporta ao dia 30/04/2010, passou-se 
a não mais haver impedimento para convocação dos candidatos aprovados 
durante o período eleitoral. De acordo com o art. 73, inciso V, alinea C, da lei 



federal nº 9.504/97, não há impecilho legal para a convocação e nomeação de 
candidatos aprovados em concurso público, desde que referido concurso tenha 
sido homologado até três meses antes das eleições, que é o caso. Desta forma 
os candidatos aprovados no concurso público podem ser convocados e 
nomeados a qualquer tempo, sem que isso incorra em violação à lei eleitoral, 
pois a homologação do concurso ocorreu antes do ínicio do prazo previsto para 
impedimento da nomeação. 

Fonte: Rádio Cetama 

 

 


