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PORTARIA Nº 105, de 08 de NOVEMBRO de 2018. 
 

Dispõe acerca da instauração do Processo 

Administrativo que indica e dá outras providências. 
 

O EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BEBERIBE/CE, no uso de suas atribuições legais, 

 

CONSIDERANDO o requerimento formulado pela Sra. Flávia Maria Silva 

Rocha, no sentido de que, tendo logrado aprovação em Concurso Público realizado 

por este Poder Legislativo, para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, não foi 

devidamente convocada para fins de posse; 

CONSIDERANDO que o referido cargo encontra-se ocupado pela Sra. 

Raquel Fernandes do Nascimento, por ordem judicial constante do Processo nº 

11027.97.2014.8.06.0049 da Vara Única da Comarca de Beberibe; 

CONSIDERANDO que a Sra. Flávia Maria Silva Rocha obteve a 2ª colocação 

e a Sra. Raquel Fernandes do Nascimento não foi aprovada dentro do número de 

vagas; 

CONSIDERANDO a necessidade de apurar a eventual ocorrência de 

preterição da ordem de classificação em desfavor da Sra. Flávia Maria Silva Rocha; 

CONSIDERANDO o disposto na Súmula STF nº 473, que permite a 

anulação de atos administrativos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, 

porque deles não se originam direitos. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Fica determinada, na forma que corresponde o Art. 144 e 152 da Lei 

582/2000 (Estatuto do Servidor Público), a instauração de Processo Administrativo 

para apurar a eventual ocorrência de preterição da ordem de classificação para 
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nomeação e posse no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais objeto de seleção no 

Concurso Público de que trata o Edital nº 09/2012. 

 

Art. 2º. O processo administrativo de que trata o art. 1º desta Portaria será 

conduzido por Comissão Processante, composta pelas servidoras ANA KARINA 

MATIAS FARES, matrícula 1200194 (Cargo efetivo de analista administrativo), 

LIDIANE CARVALHO DE ALENCAR NUNES, matrícula 1200186 (Cargo 

efetivo de assistente administrativo) e ROBERTA MARIA PIRES DOS SANTOS, 

matrícula 1200143 (Cargo efetivo de auxiliar de serviços gerais), sob a presidência da 

primeira servidora, mediante assessoria jurídica do corpo técnico deste Poder 

Legislativo, facultada ao Presidente a nomeação de outros servidores para secretariar 

os trabalhos. 

 

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Paço da Câmara Municipal de Beberibe/CE, 08 de novembro de 2018. 

 

 

__________________________________________________ 
EDUARDO RIBEIRO LIMA 

PRESIDENTE 


