
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
Estado do Paraná

Edital n
o
 006/2015 – A

Edital de Declaração de Nulidade do 
DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DO CARGO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM

O  Prefeito  Municipal  Palmas,  Estado  do  Paraná,  Sr.  Hilário

Andraschko, no uso das atribuições legais conferidas pelo do art. 37, inciso IX, da Constituição

Federal, art. 87 da Lei Orgânica Municipal, além do disposto no artigo 23 e demais disposições

constantes na Lei Municipal n.º 1.663, de 24 de maio de 2006, Lei Municipal no 1.670 de 24 de

maio de 2.006, Lei Municipal no 2.253, de 14 de novembro de 2014 e Lei Municipal no 2.272 de

04 de março de 2015; Considerado o fato relatado na ata de correção das provas do processo

seletivo  simplificado  ocorrida  por  ocasião  da  realização  da  prova  do  Cargo  de  Técnico  em

Enfermagem,  sendo  este  relato  consistente  na  ocorrência  de  conversar  paralelas  entre  os

candidatos  durante  o  horário  de  prova,  no  qual  deveriam os  candidatos  permanecerem no

interior da sala até que se complementasse o prazo mínimo de permanência dentro da sala;

Considerando que é vedado aos candidatos durante a realização da prova e até a saída da sala

da realização desta conversas paralelas sendo que esta circunstância encontra-se descrita nas

ocorrências do certamente; Considerando que podem haver candidatos beneficiados ou mesmo

prejudicados com as conversas realizadas durante o período mínimo para a resolução da prova;

Considerando que deve prevalecer o princípio da moralidade administrativa onde devem os atos

serem pautados  com  descrição  é  urbanidade;  Considerando  que  não  houve  por  parte  dos

candidatos  presentes  na  sala  de  aula  o  devido  respeito  as  regras  estabelecidas  para  o

certamente do processo seletivo simplificado; Considerando que as provas foram recebidas pela

Comissão Organizadora e Fiscalizadora e, ainda, encontra-se devidamente lacradas, sem que

tenha  havido  qualquer  conhecimento  da  comissão  do  resultado;  Considerando  que  a

Administração Pública nos termos das  Súmulas 346 e 473,  ambas, do Superior Tribunal de

Justiça – STJ pode a qualquer tempo reconhecer e declarar a nulidade de atos que sejam ilegais

ou viciados; Considerando que as conversas ocorridas entre os candidatos durante a realização

da prova do Cargo de Técnico, limitaram-se exclusivamente na sala 01, onde foram realizadas a

prova deste cargo, que são causas que viciam o certame do processo seletivo simplificado para

este cargo; Considerando que a as conversas ocorridas entre os candidatos conforma ato em

desconformidade  com  a  legislação  vigente;  resolve,  DECLARARA  A  NULIDADE  DO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA O CARGO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM.

Palmas, 22 de setembro de 2015-09-22

Hilário Andraschko

Prefeito Municipal
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