ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DA
COMISSÃO ORGANIZADORA DO
CONCURSO
PÚBLICO
PARA
CARGOS EFETIVOS VAGOS DO
QUADRO
DE
PESSOAL
DO
MPC/PA.
Às treze horas (13h00m) do dia vinte (20) do mês de outubro (10) do ano de dois e
dezesseis (2016), quinta-feira, na Sala de Reunião do Ministério Público de Contas do
Estado do Pará, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de
Contas Dr. Felipe Rosa Cruz, presentes o Excelentíssimo Senhor Dr. Guilherme da
Costa Sperry, Procurador de Contas, a Excelentíssima Senhora Dra. Deíla Barbosa
Maia, Procuradora de Contas, em substituição ao Procurador de Contas Dr. Patrick
Bezerra Mesquita, por estar em gozo de férias, e o servidor efetivo Elielton Chaves
Costa, Assistente Ministerial de Controle Externo, designado para secretariar os
trabalhos, reuniu-se a Comissão Organizadora do concurso público para provimento de
cargos efetivos vagos do quadro de pessoal do Ministério Público de Contas do Estado,
designada pela Resolução n 02 do Conselho Superior do MPC/PA. Foi registrada a
presença do Sr. Henrique Borges Fernandes Jr. como representante da sociedade civil
por se tratar de uma sessão aberta ao público. A seguir, a Presidência deu início à ordem
dos trabalhos, momento em que informou que o Colégio de Procuradores opinou, à
unanimidade, em reunião realizada na data de ontem (19/10/2016) pela contratação de
entidade organizadora de concurso público mediante licitação na modalidade Tomada
de Preços ou Concorrência Pública, tipo Técnica e Preço, sugerindo a proporção de 70%
(setenta por cento) para o quesito Técnica e 30% (trinta por cento) para o quesito Preço,
o que foi corroborado pela comissão. Prosseguindo os trabalhos, a comissão discutiu e
definiu que as provas para todos os cargos deverão ser objetivas e subjetivas,
distribuídas de maneira que permita a opção por mais de um cargo por candidato, se for
o caso. Ficou definido que a Equipe de Licitações do MPC/PA, no prazo de 30 dias, fará
minuta de Termo de Referências devendo levar em conta, entre outros aspectos, para o
certame licitatório, o número de concursos já realizados pela entidade, com pontuações
diferentes a ser auferido de acordo com o número de candidatos inscritos e pontuações
diferentes para as empresas que fizeram provas objetivas e provas objetivas/subjetivas,
tempo de experiência da entidade, qualificação técnica da banca, tendo como
referências editais de outros concursos congêneres, assim como aqueles realizados pelos
TRT’s, TC’s, TRE’s, MPC’s e MPU, e que as despesas relativas com o certame
correrão por conta da entidade contratada, devendo a mesma possibilitar todas as formas
de acesso aos candidatos que necessitem de atendimento especializado. Posteriormente,
o Procurador-Geral divulgou o quadro geral de cargos vagos e aqueles que serão
imediatamente providos por meio do concurso. Também ficou decidido que o
Procurador-Geral de Contas, por meio de ofício, fará saber do decidido na presente
reunião ao Ministério Público do Estado, à OAB, aos Conselhos Regionais dos cursos
para os quais serão ofertadas vagas e à Associação dos Concursados do Estado do Pará
(ASCONPA). Por fim, ficou decidido que a próxima reunião da Comissão será
realizada no dia 30/11/2016, às dez horas. Nada mais havendo a tratar, a Presidência
agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às quatorze horas (14h) e

vinte minutos (20min) e mandou que eu, Elielton Chaves Costa, confeccionasse a
presente ata, que vai assinada por todos os participantes da reunião.
Belém/PA, 20 de outubro de 2016
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