
ESTADO DE ALAGOAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
RUA SILVESTRE PÉRICLES,  S/N  – CENTRO – CEP 57.840-000 

CNPJ: 12.332.979/0001-84 
 
TERMO DE REVOGAÇÃO DE EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL PARA APOIO JUNTO A GUARDA MUNICIPAL DE 

SANTANA DO MUNDAÚ – AL. 

 

A Presidente da Comissão do Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de 

profissionais para atuarem junto a Secretaria Municipal de Administração e Finanças de Santana 

do Mundaú – AL.  

CONSIDERANDO os pronunciamentos da Controladoria Interna e da Procuradoria Geral do 

Município de Santana do Mundaú – AL no sentido de ser revogado o Processo Seletivo 

Simplificado 001/2021; 

CONSIDERANDO que foi verificado pelos órgãos que na publicação do Processo Seletivo foi 

utilizada a nomenclatura “cargo”, que não se adequa a contratação temporária que se busca; A 

não delimitação do nível superior relacionado as funções estabelecidas; A dubiedade nos 

critérios de pontuação dos candidatos; A readequação orçamentária e financeira para o 

exercício financeiro de 2022; o não detalhamento suficiente das atribuições  da função, gerando 

dubiedade com o cargo de guarda municipal; 

CONSIDERANDO a maior lisura, transparência e impessoalidade na seleção, bem como a 

conveniência e oportunidade da administração pública em proceder com estudos visando a 

possibilidade de realização de concurso público para a contratação de cargos efetivos. 

CONSIDERANDO o direito do Poder Executivo em rever os próprios atos, em consonância com 

a Sumula 473 STF;   

CONSIDERANDO que o Edital não pode ser mantido sob pena de se proceder a escolha inócua, 

neste momento; 

RESOLVE, revogar o Edital № 001/2021.  

Assim, todos os documentos entregues pelos candidatos quando da realização das inscrições 

serão considerados e reanalisados pela comissão do processo seletivo simplificado. 

 

Santana do Mundaú – AL, 27 de janeiro de 2022 

 

DYMAS VITORINO DE LIMA 

Presidente da Comissão de Processo Seletivo Simplificado 


