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RECOMENDAÇÃO Nº   021/2  011  

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO  RIO  GRANDE  DO 

NORTE, pelo seu Promotor de Justiça, Dr. Sidharta John Batista da Silva, que exerce suas 

funções na Comarca de Alexandria, no uso de suas atribuições que lhe são concedidas pelos 

artigos 129, VII, e 144, da Constituição Federal; 26, VII, da Lei nº 8.625/93, 201, VIII, da Lei 

nº  8.069/90,  84,  VII,  da  Constituição  Estadual,  68,  I,  da  Lei  Complementar  Estadual  nº 

141/96, e

Considerando que  é  função  institucional  do  Ministério  Público,  de 

acordo com o artigo 129, inciso III, da Constituição da Federal, promover o inquérito civil e a 

ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de 

outros interesses difusos e coletivos;

                     Considerando que a Administração Pública é regida pelos princípios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, nos termos do art. 37, caput,  

da Constituição Federal;

Considerando que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem 

jurídica,  do  regime  democrático  e  dos  interesses  sociais  e  individuais  indisponíveis,  bem 

como dos interesses difusos e coletivos (art. 127, caput, e art. 129, III, da Constituição Federal 

de 1988);   



Considerando o concurso realizado no Município de Alexandria/RN no 

ano de 2010;

Considerando a  existência  de  documentos  que  indicam  fraudes  em 

alguns gabaritos de candidatos identificados;

Considerando  a  notícia  na  imprensa  da  intenção  do  Prefeito 

Constitucional em anular o certame como um todo, prejudicando os candidatos de boa-fé que 

não estão envolvidos na fraude;

Considerando que  os  candidatos  que  tiveram os  gabaritos  fraudados 

estão  abaixo  identificados,  com  o  número  de  questões  acertadas,  pontuação,  e  com  a 

informação de adulteração, sendo:

George  Henrique  Diógenes  Paz  acertou  16  questões,  tendo 

ficado com 40,00 pontos, na somatória dos pontos da prova objetiva e de títulos, 

reprovado,  e,  após  a  adulteração  de  seu  gabarito,  acrescentando-lhe  10  (dez) 

questões,  o  mesmo passou  a  ostentar  26  acertos,  65,00  pontos,  ficando  na  4ª 

colocação, para o cargo de Operador de Sistema (SAAE);

Francisco Maciano de Paiva e Silva acertou 24 questões, tendo 

ficado com 60,00, na somatória dos pontos da prova objetiva e de títulos,  na 5ª 

colocação,  e,  após  a  adulteração  de  seu  gabarito,  acrescentando-lhe  2  (duas) 

questões,  o  mesmo passou  a  ostentar  26  acertos,  65,00  pontos,  ficando  na  2ª 

colocação, para o cargo de Operador de Sistema (SAAE);

Francisco Ednaldo Abrantes acertou 13 questões, tendo ficado 

com  32,50  pontos  ,  na  somatória  dos  pontos  da  prova  objetiva  e  de  títulos, 

reprovado,  e,  após  a  adulteração  de  seu  gabarito,  acrescentando-lhe  11  (onze) 

questões,  o  mesmo passou a ostentar  24 acertos,  60,00 pontos,  ficando na 10ª 

colocação, para o cargo de Operador de Sistema (SAAE);

Adalberto  de  Souza  Junior  acertou  20  questões,  tendo  ficado 

com 50,00 pontos, na somatória dos pontos da prova objetiva e de títulos, na 12ª 

colocação,  e,  após  a  adulteração  de  seu  gabarito,  acrescentando-lhe  5  (cinco) 



questões,  o  mesmo passou  a  ostentar  25  acertos,  62,50  pontos,  ficando  na  5ª 

colocação, para o cargo de Operador de Sistema (SAAE);

Fábio Mendes Saturno de Lima acertou 22 questões, tendo ficado com 

55,00 pontos, na somatória dos pontos da prova objetiva e de títulos, na 9ª colocação, e, após 

a adulteração de seu gabarito, acrescentando-lhe 3 (três) questões, o mesmo passou a ostentar 

25 acertos, 62,50 pontos, ficando na 7ª colocação, para o cargo de Operador de Sistema 

(SAAE);

Helma Helena de Castro Abrantes Viriato acertou 25 questões, 

tendo ficado com 62,50 pontos,  na somatória dos pontos da prova objetiva e de 

títulos, na 83ª colocação, e, após a adulteração de seu gabarito, acrescentando-lhe 

5 (cinco) questões,a mesma passou a ostentar 30 acertos, 75,00 pontos, ficando  na 

21ª colocação, para o cargo de Enfermeiro - PSF;

Renata Saturno de Abrantes acertou 24 questões, tendo ficado 

com 60,44 pontos, na somatória dos pontos da prova objetiva e de títulos, na 84ª 

colocação,  e,  após  a  adulteração  de  seu  gabarito,  acrescentando-lhe  06  (seis) 

questões, a mesma passou a ostentar 31 acertos, 77,94 pontos, ficando na  na 8ª 

colocação, para o cargo de Enfermeiro - PSF;

Gutierry Andrade de Oliveira acertou 26 questões, tendo ficado 

com 65,00 pontos na somatória dos pontos da prova objetiva e de títulos, na 65ª 

colocação,  e,  após  a  adulteração  de  seu  gabarito,  acrescentando-lhe  5  (cinco) 

questões,  o  mesmo passou a ostentar  31 acertos,  77,50 pontos,  ficando na 12ª 

colocação, para o cargo de Enfermeiro - PSF;

Alenilton Ferreira de Andrade acertou 28 questões, tendo ficado 

com 70,00 pontos na somatória dos pontos da prova objetiva e de títulos, na 38ª 

colocação,  e,  após  a  adulteração  de  seu  gabarito,  acrescentando-lhe  3  (três) 

questões, o mesmo passou a ostentar com 31 acertos, 77,50 pontos, ficando na 11ª 

colocação, para o cargo de Enfermeiro - PSF;

Milene Alves de Oliveira acertou 27 questões, tendo ficado com 

67,74  pontos  na  somatória  dos  pontos  da  prova  objetiva  e  de  títulos,  na  48ª 



colocação,  e,  após  a  adulteração  de  seu  gabarito,  acrescentando-lhe  5  (cinco) 

questões,  a  mesma passou  a  ostentar  32  acertos,  80,24  pontos,  ficando  na  5ª 

colocação, para o cargo de Enfermeiro - PSF;

Aline Samara Veríssimo de Oliveira acertou 17 questões, tendo 

ficado com 42,50 pontos na somatória dos pontos da prova objetiva e de títulos, 

reprovada,  e,  após  a  adulteração  de  seu  gabarito,  acrescentando-lhe  13  (treze) 

questões,  a  mesma passou a ostentar  30 acertos,  75,00 pontos,  ficando na 20ª 

colocação, para o cargo de Enfermeiro - PSF;

Pedro  Vandemberg  Martins  Cavalcanti  acertou  29  questões, 

tendo ficado com 72,50 pontos na somatória dos pontos da prova objetiva  e de 

títulos, na 30ª colocação, e, após a adulteração de seu gabarito, acrescentando-lhe 

4 (quatro) questões, o mesmo passou a ostentar 33 acertos, 82,50 pontos, ficando 

na 4ª colocação, para o cargo de Enfermeiro - PSF;

Andrea Meirister Ananias de Souza Pires acertou 31 questões, 

tendo ficado com 77,73 pontos na somatória dos pontos da prova objetiva  e de 

títulos, na 5ª colocação, e, após a adulteração de seu gabarito, acrescentando-lhe 2 

(duas) questões, a mesma passou a ostentar 33 acertos, 82,73 pontos, ficando na 2ª 

colocação, para o cargo de Enfermeiro - PSF;

Antônia  Elizanne  Bento  da  Silva  acertou  28  questões,  tendo 

ficado com 70,12 pontos na somatória dos pontos da prova objetiva e de títulos, na 

36ª colocação, e, após a adulteração de seu gabarito, acrescentando-lhe 3 (três) 

questões,a mesma passou a ostentar 31 acertos, 77,62, ficando na 10ª colocação, 

para o cargo de Enfermeiro – PSF;

Francisco Maniçoba Filho acertou 32 questões, tendo ficado com 

80,00  pontos  na  somatória  dos  pontos  da  prova  objetiva  e  de  títulos,  na  2ª 

colocação,  e,  após  a  adulteração  de  seu  gabarito,  acrescentando-lhe  2  (duas) 

questões,  o mesmo passou a ostentar  34 acertos,   85,00 pontos,  ficando na 1ª 

colocação, para o cargo de Motorista (SAAE);



Maria Evimar de Souza acertou 16 questões, tendo ficado com 

40,00 pontos na somatória dos pontos da  prova objetiva e de títulos, reprovada, e, 

após a adulteração de seu gabarito, acrescentando-lhe 16 (dezesseis) questões, a 

mesma passou a ostentar 32 acertos,  80,00 pontos, ficando na 1ª colocação, para o 

cargo de Agente Administrativo (Prefeitura);

José  George  da  Silva  acertou  24  questões,  tendo  ficado  com 

60,00  pontos  na  somatória  dos  pontos  da  prova  objetiva  e  de  títulos,  na  12ª 

colocação,  e,  após  a  adulteração  de  seu  gabarito,  acrescentando-lhe  8  (oito) 

questões,  o  mesmo passou  a  ostentar  32  acertos,  80,00  pontos,  ficando  na  2ª 

colocação, para o cargo de Agente Administrativo (Prefeitura);

Adriana Rodrigues de Oliveira acertou 13 questões, tendo ficado 

com  32,50  pontos  na   somatória  dos  pontos  da  prova  objetiva  e  de  títulos, 

reprovada, e, após a adulteração de seu gabarito, acrescentando-lhe 16 (dezesseis) 

questões,  a  mesma passou  a  ostentar  29  acertos,  72,50  pontos,  ficando  na  8ª 

colocação, para o cargo de Agente Administrativo (Prefeitura);

Raimunda Nunes da Silva acertou 20 questões, tendo ficado com 

50,00  pontos  na  somatória  dos  pontos  da  prova  objetiva  e  de  títulos, na  28ª 

colocação,  e,  após  a  adulteração  de  seu  gabarito,  acrescentando-lhe  10  (dez) 

questões,  a  mesma passou  a  ostentar  30  acertos,  75,00  pontos,  ficando  na  6ª 

colocação, para o cargo de Agente Administrativo (Prefeitura);

Jailma de Sena Fabrício acertou 20 questões, tendo ficado com 

50,00  pontos  na  somatória  dos  pontos  da  prova  objetiva  e  de  títulos,  na  27ª 

colocação,  e,  após  a  adulteração  de  seu  gabarito,  acrescentando-lhe  11  (onze) 

questões,  a  mesma passou  a  ostentar  31  acertos,  77,50  pontos,  ficando  na  5ª 

colocação, para o cargo de Agente Administrativo (Prefeitura);

Ana Rochelle Brunet Abrante acertou 19 questões, tendo ficado 

com 47,50 pontos na somatória dos pontos da prova objetiva e de títulos, reprovada, 

e,  após a adulteração de seu gabarito,  acrescentando-lhe 11 (onze) questões,  a 

mesma passou a ostentar 30 acertos, 75,00 pontos, ficando na 7ª colocação, para o 

cargo de Agente Administrativo (Prefeitura);



Isabela Cristine Ferreira Fernandes acertou 24 questões, tendo 

ficado com 60,00 pontos na somatória dos pontos da prova objetiva e de títulos, na 

13ª colocação, e, após a adulteração de seu gabarito, acrescentando-lhe 9 (nove) 

questões,  a mesma passou a ostentar  33 acertos,  80,00 pontos ,  ficando na 3ª 

colocação, para o cargo de Agente Administrativo (Prefeitura);

Maria Cletânia Mariano Teles acertou 19 questões, tendo ficado 

com  47,50  pontos,  na  somatória  dos  pontos  da  prova  objetiva  e  de  títulos, 

reprovada,  e,  após  a  adulteração  de  seu  gabarito,  acrescentando-lhe  10  (dez) 

questões,  a  mesma passou  a  ostentar  29  acertos,  72,50  pontos,  ficando  na  4ª 

colocação, para o cargo de Auxiliar de Biblioteca (Prefeitura);

Karla Roberta de Lima Barbosa acertou 19 questões, tendo ficado 

com  47,50  pontos,  na  somatória  dos  pontos  da  prova  objetiva  e  de  títulos, 

reprovada,  e,  após  a  adulteração  de  seu  gabarito,  acrescentando-lhe  9  (nove) 

questões,  a  mesma passou  a  ostentar  28  acertos,  70,00  pontos,  ficando  na  7ª 

colocação, para o cargo de Auxiliar de Biblioteca (Prefeitura);

Maria Andrea Fernandes Costa acertou 14 questões, tendo ficado 

com  35,00  pontos,  na  somatória  dos  pontos  da  prova  objetiva  e  de  títulos, 

reprovada, e, após a adulteração de seu gabarito, acrescentando-lhe 14 (quatorze) 

questões,  a  mesma passou a ostentar  28 acertos,  70,00 pontos,  ficando na 11ª 

colocação, para o cargo de Auxiliar de Biblioteca (Prefeitura);

Maria  Wildenice  Ferreira  de  Lima  acertou  21  questões,  tendo 

ficado com 52,50 pontos, na somatória dos pontos da prova objetiva e de títulos, na 

46ª colocação, e, após a adulteração de seu gabarito, acrescentando-lhe 8 (oito) 

questões,  a  mesma passou  a  ostentar  29  acertos,  72,50  pontos,  ficando  na  5ª 

colocação, para o cargo de Auxiliar de Biblioteca (Prefeitura);

Jucimara  Alves  Nobre  acertou  22  questões,  tendo  ficado  com 

55,00  pontos,  na  somatória  dos  pontos  da  prova  objetiva  e  de  títulos,  na  43ª 

colocação,  e,  após  a  adulteração  de  seu  gabarito,  acrescentando-lhe  8  (oito) 

questões,  a  mesma passou  a  ostentar  30  acertos,  75,00  pontos,  ficando  na  3ª 

colocação, para o cargo de Auxiliar de Biblioteca (Prefeitura);



Heloisa Cristina  de Almeida acertou  24  questões,  tendo ficado 

com 60,00 pontos, na somatória dos pontos da prova objetiva e de títulos, na 22ª 

colocação,  e,  após  a  adulteração  de  seu  gabarito,  acrescentando-lhe  6  (seis) 

questões,  a  mesma passou  a  ostentar  30  acertos,  75,00  pontos,  ficando  na  2ª 

colocação, para o cargo de Auxiliar de Biblioteca (Prefeitura);

Dayanne Pontes de Lima acertou 21 questões, tendo ficado com 

52,50  pontos  na  somatória  dos  pontos  da  prova  objetiva  e  de  títulos,  na  6ª 

colocação,  e,  após  a  adulteração  de  seu  gabarito,  acrescentando-lhe  6  (seis) 

questões,  a mesma passou a ostentar 27 acertos, com 67,50 pontos,  ficando 2ª 

colocação, para o cargo de Fisioterapeuta (Prefeitura);

Ana Lúcia da Silva acertou 14 questões, tendo ficado com 35,00 

pontos na somatória dos pontos da prova objetiva e de títulos, reprovada, e, após a 

adulteração de seu gabarito acrescentando-lhe 8 (oito) questões, a mesma passou a 

ostentar 22 acertos, 55,00 pontos, na 3ª colocação, para o cargo de Agente Fiscal 

de Tributos (Prefeitura);

Sebastião  Cavalcante  Maia  Júnior  acertou  25  questões,  tendo 

ficado com 63,00 pontos no somatório dos pontos da prova objetiva e de títulos, na 

2ª colocação,  e,  após a adulteração de seu gabarito,  acrescentando-lhe 1 (uma) 

questão,  o  mesmo  passou  a  ostentar  26  acertos,  65,50  pontos,  ficando  na  2ª 

colocação, para o cargo de Agrônomo;

Alípio Lobo da Costa Neto acertou 20 questões, tendo ficado com 

50,00  pontos,  na  somatória  dos  pontos  da  prova  objetiva  e  de  títulos,  na  3ª 

colocação,  e,  após  a  adulteração  de  seu  gabarito,  acrescentando-lhe  7  (sete) 

questões,  o  mesmo passou  a  ostentar  27  acertos,  67,50  pontos,  ficando  na  2ª 

colocação, para o cargo de Operador de Raio X (Prefeitura);

Alexandre Silva  de Andrade Vieira  acertou 26 questões,  tendo 

ficado com 65,20 pontos, na somatória dos pontos da prova objetiva e de títulos, na 

1ª colocação, e, após a adulteração de seu gabarito, acrescentando-lhe 2 (duas) 

questões,  o  mesmo passou  a  ostentar  28  acertos,  70,20  pontos,  ficando  na  1ª 

colocação, para o cargo de Operador de Raio X (Prefeitura);



Georgia de Oliveira Lobo de Queiroz acertou 25 questões, tendo 

ficado com 62,71  na somatória dos pontos da prova objetiva e de títulos, na 12ª 

colocação,  e,  após  a  adulteração  de  seu  gabarito,  acrescentando-lhe  7  (sete) 

questões,  a mesma passou a ostentar  32 acertos,   80,21 pontos,  ficando na 2ª 

colocação, para o cargo de Fiscal de Vigilância Sanitária (Prefeitura);

Maria Beatrice Moreira Souza acertou 28 questões, tendo ficado 

com 70,00 na somatória dos pontos da prova objetiva e de títulos,  na 6ª colocação, 

e, após a adulteração de seu gabarito, diminuindo-lhe 3 (três) questões, a mesma 

passou a ostentar 25 acertos, 62,50 pontos, ficando na 13ª colocação, para o cargo 

de Fiscal de Vigilância Sanitária (Prefeitura);

Marifran Patrício de Souza acertou 21 questões, tendo ficado com 

52,50  pontos  na  somatória  dos  pontos  da  prova  objetiva  e  de  títulos,  na  12ª 

colocação, e, após a adulteração de seu gabarito, acrescentando-lhe 17 (dezessete) 

questões,  o  mesmo passou  a  ostentar  38  acertos,  95,00  pontos,  ficando  na  2ª 

colocação, para o cargo de Jardineiro (Prefeitura);

Paulo Henrique Ananias de Souza Oliveira acertou 21 questões, 

tendo ficado com 52,50 pontos na somatória dos pontos da prova objetiva  e de 

títulos, na 13ª colocação, e, após a adulteração de seu gabarito, acrescentando-lhe 

13 (treze) questões, o mesmo passou a ostentar 34 acertos, 85,00, ficando na 1ª 

colocação, para o cargo de Tratorista (Prefeitura);

Sérgio Carlos de Oliveira acertou 26 questões, tendo ficado com 

65,00  pontos  na  somatória  dos  pontos  da   prova  objetiva  e  de  títulos,  na  10ª 

colocação,  e,  após  a  adulteração  de  seu  gabarito,  acrescentando-lhe  7  (sete) 

questões,  o mesmo passou a ostentar  33 acertos,   82,50 pontos,  ficando na 5ª 

colocação, para o cargo de Tratorista (Prefeitura);

Reginaldo Chaves da Costa acertou 25 questões, tendo ficado 

com 62,50 pontos na somatória dos pontos da prova objetiva e de títulos, na 11ª 

colocação,  e,  após  a  adulteração  de  seu  gabarito,  acrescentando-lhe  7  (sete) 

questões,  o mesmo passou a ostentar  32 acertos,   80,00 pontos,  ficando na 7ª 

colocação, para o cargo de Tratorista (Prefeitura);



Francisco  Robson  Saturno  de  Abrantes  acertou  13  questões, 

tendo ficado com 32,50 pontos na somatória  dos pontos da prova objetiva e de 

títulos, reprovado, e, após a adulteração de seu gabarito, acrescentando-lhe 7 (sete) 

questões,  o  mesmo passou  a  ostentar  20  acertos,  50,00  pontos,  ficando  na  1ª 

colocação, para o cargo de Químico (SAAE);

José Alves da Silveira Sobrinho acertou 17 questões, tendo ficado 

com 42,50 pontos na somatória da prova objetiva e de títulos, reprovado, e, após a 

adulteração  de  seu  gabarito,  acrescentando-lhe  4  (quatro)  questões,  passou  a 

ostentar  21  acertos,  52,50  pontos,  ficando  na  3ª  colocação,  para  o  cargo  de 

Operador de Eta (Estação de Tratamento de Água);

Firmino Gurgel Filho acertou 20 questões, tendo ficado com 50,00 

pontos  na  somatória  da  prova  objetiva  e de  títulos,  na  2ª  colocação,  e,  após a 

adulteração de seu gabarito, acrescentando-lhe 2 (duas) questões, o mesmo passou 

a ostentar 22 acertos, 55,00, ficando na 1ª colocação, para o cargo de Operador de 

Eta (Estação de Tratamento de Água);

Ariosvaldo Oliveira de Aquino acertou 18 questões, tendo ficado 

com 45,01 pontos no somatório dos pontos da prova objetiva e de títulos, reprovado, 

e,  após  a  adulteração  de  seu  gabarito,  acrescentando-lhe  2  (duas)  questões,  o 

mesmo passou a ostentar 20 acertos, 50,01 pontos, ficando na 1ª colocação, para o 

cargo de Engenheiro Químico (SAAE);

Francisco Eduardo O de Figueiredo Lobo acertou 17 questões, 

tendo ficado com 42,50 pontos na somatória dos pontos da prova objetiva  e de 

títulos, reprovado, e, após a adulteração de seu gabarito, acrescendo-lhe 13 (treze) 

questões,  o  mesmo passou  a  ostentar  30  acertos,  75,00  pontos,  ficando  na  1ª 

colocação, para o cargo de Procurador Jurídico (SAAE);

Aristoteles Gonçalves de Almeida e Silva acertou 24 questões, 

tendo ficado com 60,00 pontos, na somatória dos pontos da prova objetiva e de 

títulos, na 5ª colocação, e, após a adulteração de seu gabarito, acrescentando-lhe 4 

(quatro) questões, o mesmo passou a ostentar 28 acertos, 70,00 pontos, ficando na 

1ª colocação, para o cargo de Agente Administrativo (SAAE);



Rogéria Veríssimo de Oliveira Carlos acertou 19 questões, tendo 

ficado com 47,50, na somatória dos pontos da prova objetiva e de títulos, reprovada, 

e,  após  a  adulteração  de  seu  gabarito,  acrescentando-lhe  8  (oito)  questões,  a 

mesma passou a ostentar 27 acertos, 67,50 pontos, ficando na 2ª colocação, para o 

cargo de Agente Administrativo (SAAE);

Marcos Vieira Alves Junior acertou 24 questões, tendo ficado com 

60,00  pontos  na  somatória  dos  pontos  da  prova  objetiva  e  de  títulos,  na  24ª 

colocação,  e,  após  a  adulteração  de  seu  gabarito  acrescentando-lhe  8  (oito) 

questões,  o  mesmo passou  a  ostentar  32  acertos,  80,00  pontos,  ficando  na  4ª 

colocação, para o cargo de Enfermeiro (Prefeitura);

Francijane  Virna  Fernandes  da  Silveira  acertou  26  questões, 

tendo ficado com 65,25 pontos na somatória dos pontos da prova objetiva  e de 

títulos, na 19ª colocação, e, após a adulteração de seu gabarito acrescentando-lhe 7 

(sete) questões, a mesma passou a ostentar com 33 acertos, 82,75 pontos, ficando 

na 2ª colocação, para o cargo de Enfermeiro (Prefeitura);

Marina Souza Lobo de Paiva acertou 22 questões, tendo ficado 

com 55,00 pontos na somatória dos pontos da prova objetiva e de títulos, na 30ª 

colocação,  e,  após  a  adulteração  de  seu  gabarito  acrescentando-lhe  10  (dez) 

questões,  a  mesma passou  a  ostentar  32  acertos,  80,00  pontos,  ficando  na  5ª 

colocação, para o cargo de Enfermeiro (Prefeitura);

Maria Arlete de Caldas acertou 29 questões, tendo ficado com 

72,50  pontos,  na  somatória  dos  pontos  da  prova  objetiva  e  de  títulos,  na  33ª 

colocação,  e,  após  a  adulteração  de  seu  gabarito,  acrescentando-lhe  8  (oito) 

questões,  a  mesma passou  a  ostentar  37  acertos,  90,00  pontos,  ficando  na  6ª 

colocação, para o cargo de ASG (SAAE);

Paumirar Pires Saturno acertou 17 questões, tendo ficado com 

42,50 pontos, na somatória dos pontos da prova objetiva e de títulos, reprovada, e, 

após a adulteração de seu gabarito, acrescentando-lhe 19 (dezenove) questões, a 

mesma passou a ostentar 36 acertos, 90,00 pontos, ficando na 3ª colocação, para o 

cargo de ASG (SAAE);



José Verissimo de Sá Neto acertou  22  questões,  tendo ficado 

com 55,00 pontos, na somatória dos pontos da prova objetiva e de títulos, na 2ª 

colocação,  e,  após  a  adulteração  de  seu  gabarito,  acrescentando-lhe  3  (três) 

questões,  o  mesmo passou  a  ostentar  25  acertos,  62,50  pontos,  ficando  na  1ª 

colocação, para o cargo de Contador (Câmara Municipal);

Marta Lúcia Pedrosa Dantas acertou 16 questões, tendo ficado 

com  40,00  pontos,  na  somatória  dos  pontos  da  prova  objetiva  e  de  títulos, 

reprovada,  e,  após  a  adulteração  de  seu  gabarito,  acrescentando-lhe  4  (quatro) 

questões,  a  mesma passou  a  ostentar  20  acertos,  50,00  pontos,  ficando  na  2ª 

colocação, para o cargo de Operador de Cadastro – CADÚNICO (Programas);

Ítalo Diego Maniçoba Pereira acertou 17 questões, tendo ficado 

com  42,84  pontos  na  somatória  dos  pontos  da  prova  objetiva  e  de  títumos, 

reprovado,  e,  após  a  adulteração  de  seu  gabarito,  acrescentando-lhe  11  (onze) 

questões,  o  mesmo passou  a  ostentar  28  acertos,  70,34  pontos,  ficando  na  1ª 

colocação, para o cargo de Digitador (Câmara Municipal);

Margarida Magna de Assis acertou 22 questões, tendo ficado com 

57,55  pontos  na  somatória  dos  pontos  da  prova  objetiva  e  de  títulos, na  13ª 

colocação,  e,  após  a  adulteração  de  seu  gabarito,  acrescentando-lhe  7  (sete) 

questões,  a  mesma passou  a  ostentar  29  acertos,  75,05  pontos,  ficando  na  5ª 

colocação, para o cargo de Assistente Social – CRAS (Programas);

Vera Lúcia Nunes da Silveira acertou 19 questões, tendo ficado 

com 50,11 pontos na somatória dos pontos da prova objetiva e de títulos, na 19ª 

colocação,  e,  após  a  adulteração  de  seu  gabarito,  acrescentando-lhe  13  (treze) 

questões,  a  mesma passou  a  ostentar  32  acertos,  82,61  pontos,  ficando  na  1ª 

colocação, para o cargo de Assistente Social – CRAS (Programas);

Maria Clebia Pontes de Paiva acertou 23 questões, tendo ficado 

com 57,99 pontos, na somatória dos pontos da prova objetiva e de títulos, na 3ª 

colocação,  e,  após  a  adulteração  de  seu  gabarito,  acrescentando-lhe  4  (quatro) 

questões,  a  mesma passou  a  ostentar  27  acertos,  67,99  pontos,  ficando  na  2ª 

colocação, para o cargo de Assistente Social - PPD (Programas);



David Alves de Lira acertou 19 questões, tendo ficado com 47,50 

pontos, na somatória dos pontos da prova objetiva e de títulos, reprovado, e, após a 

adulteração de seu gabarito, acrescentando-lhe 1 (uma) questão, o mesmo passou a 

ostentar  20  acertos,  50,00  pontos,  ficando  na  4ª  colocação,  para  o  cargo  de 

Encanador (SAAE);

José  Augusto  Bezerra  acertou  16  questões,  tendo  ficado  com 

40,00 pontos, na somatória dos pontos da prova objetiva e de títulos, reprovado, e, 

após  a  adulteração  de  seu  gabarito,  acrescentando-lhe  4  (quatro)  questões,  o 

mesmo passou a ostentar 20 acertos, 50,00 pontos, ficando na 3ª colocação, para o 

cargo de Encanador (SAAE);

Laura Francinete da Silva acertou 32 questões, tendo ficado com 

80,00  pontos,  na  somatória  dos  pontos  da  prova  objetiva  e  de  títulos,  na  23ª 

colocação, e, após a adulteração de seu gabarito, diminuindo-lhe 6 (seis) questões, 

a mesma passou a ostentar 26 acertos, 65,00 pontos, ficando na 51ª colocação, 

para o cargo de ASG (Câmara Municipal);

Salatiel  Miranda de Oliveira  acertou  32  questões,  tendo ficado 

com 80,00 pontos, na somatória dos pontos da prova objetiva e de títulos, na 8ª 

colocação,  e,  após  a  adulteração  de  seu  gabarito,  acrescentando-lhe  5  (cinco) 

questões,  o  mesmo passou  a  ostentar  37  acertos,  92,50  pontos,  ficando  na  1ª 

colocação, para o cargo de Vigilante (Câmara Municipal);

Sérvio Carlos de Oliveira acertou 27 questões, tendo ficado com 

67,71  pontos,  na  somatória  dos  pontos  da  prova  objetiva  e  de  títulos,  na  11ª 

colocação,  e,  após  a  adulteração  de  seu  gabarito,  acrescentando-lhe  6  (seis) 

questões,  o  mesmo passou  a  ostentar  33  acertos,  82,71  pontos,  ficando  na  1ª 

colocação, para o cargo de Farmacêutico/Bioquímico (Prefeitura);

Fabiana  Costa  Pereira  acertou  25  questões,  tendo  ficado com 

62,90  pontos,  na  somatória  dos  pontos  da  prova  objetiva  e  de  títulos,  na  14ª 

colocação,  e,  após  a  adulteração  de  seu  gabarito,  acrescentando-lhe  7  (sete) 

questões,  a  mesma passou  a  ostentar  32  acertos,  80,40  pontos,  ficando  na  4ª 

colocação, para o cargo de Farmacêutico/Bioquímico (Prefeitura);



Yane  Caroline  Alves  de  Andrade  acertou  23  questões,  tendo 

ficado com 57,57 pontos, na somatória dos pontos da prova objetiva e de títulos, na 

2ª  colocação,  e,  após a adulteração de seu gabarito,  acrescentando-lhe  3  (três) 

questões,  a  mesma passou  a  ostentar  26  acertos,  65,07  pontos,  ficando  na  1ª 

colocação, para o cargo de Nutricionista (Prefeitura);

Kessy  Carline  Valentim  de  Lima  Castro  acertou  12  questões, 

tendo ficado com 30,00 pontos, na somatória dos pontos da prova objetiva e de 

títulos, reprovada, e, após a adulteração de seu gabarito, acrescentando-lhe 8 (oito) 

questões,  a  mesma passou  a  ostentar  20  acertos,  50,00  pontos,  ficando  na  3ª 

colocação, para o cargo de Nutricionista (Prefeitura);

Maria da Conceição Fernandes acertou 17 questões, tendo ficado 

com  42,65  pontos,  na  somatória  dos  pontos  da  prova  objetiva  e  de  títulos, 

reprovada,  e,  após  a  adulteração  de  seu  gabarito,  acrescentando-lhe  3  (três) 

questões,  a  mesma passou  a  ostentar  20  acertos,  50,15  pontos,  ficando  na  9ª 

colocação, para o cargo de Técnico de Enfermagem - PSF (Programas);

Wagna Rosemary Freire de Oliveira acertou 19 questões, tendo 

ficado com 47,81 pontos, na somatória dos pontos da prova objetiva e de títulos, 

reprovada,  e,  após  a  adulteração  de  seu  gabarito,  acrescentando-lhe  1  (uma) 

questão,  a  mesma  passou  a  ostentar  20  acertos,  50,31  pontos,  ficando  na  8ª 

colocação, para o cargo de Técnico de Enfermagem - PSF (Programas);

Carla Roberia da Penha acertou 18 questões, tendo ficado com 

45,22 pontos, na somatória dos pontos da prova objetiva e de títulos, reprovada, e, 

após a adulteração de seu gabarito, acrescentando-lhe 2 (duas) questões, a mesma 

passou a ostentar 20 acertos, 50,22 pontos, ficando na 7ª colocação, para o cargo 

de Auxiliar de Consultório Dentário - PSB (Programas);

Teresa  Cristina  Rodrigues  Batista  acertou  18  questões,  tendo 

ficado com 45,00 pontos, na somatória dos pontos da prova objetiva e de títulos, 

reprovada,  e,  após  a  adulteração  de  seu  gabarito,  acrescentando-lhe  4  (quatro) 

questões,  a  mesma passou  a  ostentar  22  acertos,  55,00  pontos,  ficando  na  4ª 

colocação, para o cargo de Auxiliar de Consultório Dentário - PSB (Programas);



Claudia Carina Costa Pereira acertou 29 questões, tendo ficado 

com 72,67 pontos, na somatória dos pontos da prova objetiva e de títulos, na 3ª 

colocação,  e,  após  a  adulteração  de  seu  gabarito,  acrescentando-lhe  3  (três) 

questões,  a  mesma passou  a  ostentar  32  acertos,  80,17  pontos,  ficando  na  2ª 

colocação, para o cargo de Psicólogo - CRAS (Programas);

Tassiana  Alice  Figueiredo  Rocha  acertou  25  questões,  tendo 

ficado com 62,50 pontos, na somatória dos pontos da prova objetiva e de títulos, na 

9ª  colocação,  e,  após a adulteração de seu gabarito,  acrescentando-lhe 6 (seis) 

questões,  a  mesma passou  a  ostentar  31  acertos,  77,50  pontos,  ficando  na  3ª 

colocação, para o cargo de Psicólogo - CRAS (Programas);

Hamona  Lorena  de  Souza  Melo  acertou  18  questões,  tendo 

ficado com 45,00 pontos, na somatória dos pontos da prova objetiva e de títulos, 

reprovada,  e,  após  a  adulteração  de  seu  gabarito,  acrescentando-lhe  5  (cinco) 

questões,  a  mesma passou  a  ostentar  23  acertos,  57,50  pontos,  ficando  na  6ª 

colocação, para o cargo de Auxiliar de Consultório Dentário - CEO (Programas);

Jessica Vieira de Souza acertou 19 questões, tendo ficado com 

47,50 pontos, na somatória dos pontos da prova objetiva e de títulos, reprovada, e, 

após  a  adulteração  de  seu  gabarito,  acrescentando-lhe  4  (quatro)  questões,  a 

mesma passou a ostentar 23 acertos, 57,50 pontos, ficando na 5ª colocação, para o 

cargo de Auxiliar de Consultório Dentário - CEO (Programas);

Filomena Rodrigues de Oliveira acertou 20 questões, tendo ficado 

com 50,00 pontos, na somatória dos pontos da prova objetiva e de títulos, na 3ª 

colocação,  e,  após  a  adulteração  de  seu  gabarito,  acrescentando-lhe  5  (cinco) 

questões,  a  mesma passou  a  ostentar  25  acertos,  62,50  pontos,  ficando  na  2ª 

colocação, para o cargo de Auxiliar de Consultório Dentário - CEO (Programas);

Maria Alcileide Vieira de Araújo acertou 19 questões, tendo ficado 

com  47,78  pontos,  na  somatória  dos  pontos  da  prova  objetiva  e  de  títulos, 

reprovada,  e,  após  a  adulteração  de  seu  gabarito,  acrescentando-lhe  5  (cinco) 

questões,  a  mesma passou  a  ostentar  24  acertos,  60,28  pontos,  ficando  na  3ª 

colocação, para o cargo de Auxiliar de Consultório Dentário - CEO (Programas);



Fred Jorge Ribeiro de Souza acertou 26 questões, tendo ficado 

com 65,00 pontos, na somatória dos pontos da prova objetiva e de títulos, na 5ª 

colocação,  e,  após  a  adulteração  de  seu  gabarito,  acrescentando-lhe  5  (cinco) 

questões,  o  mesmo passou  a  ostentar  31  acertos,  75,00  pontos,  ficando  na  3ª 

colocação, para o cargo de Professor de Geografia (Prefeitura);

Paloma  Úrsula  Costa  Fernandes  acertou  21  questões,  tendo 

ficado com 52,98 pontos, na somatória dos pontos da prova objetiva e de títulos, na 

9ª  colocação,  e,  após a adulteração de seu gabarito,  acrescentando-lhe 6 (seis) 

questões,  a  mesma passou  a  ostentar  27  acertos,  67,98  pontos,  ficando  na  4ª 

colocação, para o cargo de Odontólogo - CEO (Programas);

Francisco Veríssimo Sobrinho acertou 29 questões, tendo ficado 

com 73,01 pontos, na somatória dos pontos da prova objetiva e de títulos, na 2ª 

colocação,  e,  após  a  adulteração  de  seu  gabarito,  acrescentando-lhe  2  (duas) 

questões,  o  mesmo passou  a  ostentar  31  acertos,  78,01  pontos,  ficando  na  1ª 

colocação, para o cargo de Odontólogo - CEO (Programas);

Jerônimo José de Aquino acertou 25 questões, tendo ficado com 

64,85  pontos,  na  somatória  dos  pontos  da  prova  objetiva  e  de  títulos,  na  5ª 

colocação,  e,  após  a  adulteração  de  seu  gabarito,  acrescentando-lhe  2  (duas) 

questões,  o  mesmo passou  a  ostentar  27  acertos,  69,85  pontos,  ficando  na  3ª 

colocação, para o cargo de Odontólogo - CEO (Programas);

Maria Erivércia Fernandes de Oliveira acertou 24 questões, tendo 

ficado com 62,51 pontos, na somatória dos pontos da prova objetiva e de títulos, na 

26ª colocação, e, após a adulteração de seu gabarito, acrescentando-lhe 5 (cinco) 

questões,  a  mesma passou a ostentar  29 acertos,  75,01 pontos,  ficando na 11ª 

colocação, para o cargo de Professor de Educação Básica (Prefeitura);

Maria Omara Cavalcante de Freitas acertou 27 questões, tendo 

ficado com 71,35 pontos, na somatória dos pontos da prova objetiva e de títulos, na 

13ª colocação, e, após a adulteração de seu gabarito, acrescentando-lhe 2 (duas) 

questões,  a  mesma passou a ostentar  29 acertos,  68,85 pontos,  ficando na 18ª 

colocação, para o cargo de Professor de Educação Básica (Prefeitura);



Ada Cristina Damião de Castro acertou 22 questões, tendo ficado 

com 55,30 pontos, na somatória dos pontos da prova objetiva e de títulos, na 11ª 

colocação,  e,  após  a  adulteração  de  seu  gabarito,  acrescentando-lhe  9  (nove) 

questões,  a  mesma passou  a  ostentar  31  acertos,  70,80  pontos,  ficando  na  3ª 

colocação, para o cargo de Professor de Língua Inglesa (Prefeitura);

Antônio Félix Neto acertou 20 questões, tendo ficado com 50,00 

pontos, na somatória dos pontos da prova objetiva e de títulos, na 16ª colocação, e, 

após a adulteração de seu gabarito, acrescentando-lhe 9 (nove) questões, o mesmo 

passou a ostentar 29 acertos, 72,50 pontos, ficando na 2ª colocação, para o cargo 

de Professor de História (Prefeitura);

Mauro Abrantes  Nobre  acertou  13 questões,  tendo ficado com 

32,50 pontos, na somatória dos pontos da prova objetiva e de títulos, reprovado, e, 

após a adulteração de seu gabarito, acrescentando-lhe 9 (nove) questões, o mesmo 

passou a ostentar 22 acertos, 55,00 pontos, ficando na 1ª colocação, para o cargo 

de Médico Veterinário (Prefeitura);

Daire Fernandes Nunes acertou 24 questões, tendo ficado com 

65,49  pontos,  na  somatória  dos  pontos  da  prova  objetiva  e  de  títulos,  na  8ª 

colocação,  e,  após  a  adulteração  de  seu  gabarito,  acrescentando-lhe  5  (cinco) 

questões,  a  mesma passou  a  ostentar  29  acertos,  75,49  pontos,  ficando  na  2ª 

colocação, para o cargo de Odontólogo (Prefeitura);

Murilo  Lima  Abrantes  acertou  16  questões,  tendo  ficado  com 

40,55 pontos, na somatória dos pontos da prova objetiva e de títulos, reprovado, e, 

após a adulteração de seu gabarito, acrescentando-lhe 14 (quatorze) questões, o 

mesmo passou a ostentar 30 acertos, 75,55 pontos, ficando na 1ª colocação, para o 

cargo de Odontólogo (Prefeitura);

José Carreiro Júnior acertou 22 questões, tendo ficado com 55,00 

pontos, na somatória dos pontos da prova objetiva e de títulos, na 23ª colocação, e, 

após a adulteração de seu gabarito, acrescentando-lhe 7 (sete) questões, o mesmo 

passou a ostentar 29 acertos, 72,50 pontos, ficando na 8ª colocação, para o cargo 

de Odontólogo (Prefeitura);



Mucio  Lima  Abrantes  acertou  21  questões,  tendo  ficado  com 

52,50  pontos,  na  somatória  dos  pontos  da  prova  objetiva  e  de  títulos,  na  24ª 

colocação,  e,  após  a  adulteração  de  seu  gabarito,  acrescentando-lhe  8  (oito) 

questões,  o  mesmo passou  a  ostentar  29  acertos,  72,50  pontos,  ficando  na  7ª 

colocação, para o cargo de Odontólogo (Prefeitura);

Jorge Eduardo Ananias de Souza Oliveira acertou 19 questões, 

tendo ficado com 47,65 pontos, na somatória dos pontos da prova objetiva e de 

títulos,  reprovado,  e,  após  a  adulteração  de  seu  gabarito,  acrescentando-lhe  11 

(onze) questões, o mesmo passou a ostentar 30 acertos, 75,15 pontos, ficando na 3ª 

colocação,  para  o  cargo  de  Odontólogo  (Prefeitura),  para  o  cargo  de  Agente 

Comunitário de Saúde (Programas);

Filomena Mônica Rodrigues Barbosa acertou 25 questões, tendo 

ficado com 62,50 pontos, na somatória dos pontos da prova objetiva e de títulos, na 

5ª colocação,  e,  após a adulteração de seu gabarito,  acrescentando-lhe 1 (uma) 

questão,  a  mesma  passou  a  ostentar  26  acertos,  65,00  pontos,  ficando  na  6ª 

colocação, para o cargo de Agente Comunitário de Saúde (Programas);

Maria da Conceição de Oliveira acertou 25 questões, tendo ficado 

com 62,50 pontos, na somatória dos pontos da prova objetiva e de títulos, na 6ª 

colocação,  e,  após  a  adulteração  de  seu  gabarito,  acrescentando-lhe  1  (uma) 

questão,  a  mesma  passou  a  ostentar  26  acertos,  65,00  pontos,  ficando  na  7ª 

colocação, para o cargo de Agente Comunitário de Saúde (Programas);

Sheyla Simone de Oliveira Lima Paiva acertou 24 questões, tendo 

ficado com 60,11 pontos, na somatória dos pontos da prova objetiva e de títulos, na 

9ª colocação, e, após a adulteração de seu gabarito, acrescentando-lhe 2 (duas) 

questões,  a  mesma passou  a  ostentar  26  acertos,  65,11  pontos,  ficando  na  3ª 

colocação, para o cargo de Agente Comunitário de Saúde (Programas);

Alcione  Margarida  Monteiro acertou  21  questões,  tendo  ficado 

com 52,50 pontos, na somatória dos pontos da prova objetiva e de títulos, na 17ª 

colocação,  e,  após  a  adulteração  de  seu  gabarito,  acrescentando-lhe  4  (quatro) 



questões,  a  mesma passou a ostentar  25 acertos,  62,50 pontos,  ficando na 10ª 

colocação, para o cargo de Agente Comunitário de Saúde (Programas);

Francisco Alessandro da Silva acertou 17 questões, tendo ficado 

com  42,62  pontos,  na  somatória  dos  pontos  da  prova  objetiva  e  de  títulos, 

reprovado,  e,  após  a  adulteração  de  seu  gabarito,  acrescentando-lhe  8  (oito) 

questões,  o  mesmo passou  a  ostentar  25  acertos,  62,62  pontos,  ficando  na  8ª 

colocação, para o cargo de Agente Comunitário de Saúde (Programas);

Maria  Marcia  de  Sousa Monteiro  Pereira acertou  17  questões, 

tendo ficado com 42,50 pontos, na somatória dos pontos da prova objetiva e de 

títulos, reprovada, e, após a adulteração de seu gabarito, acrescentando-lhe 8 (oito) 

questões,  a  mesma passou a ostentar  25 acertos,  62,50 pontos,  ficando na 11ª 

colocação, para o cargo de Agente Comunitário de Saúde (Programas);

Maria Ana de Lima acertou 22 questões, tendo ficado com 55,22 

pontos, na somatória dos pontos da prova objetiva e de títulos, na 15ª colocação, e, 

após a adulteração de seu gabarito, acrescentando-lhe 5 (cinco) questões, a mesma 

passou a ostentar 27 acertos, 67,72 pontos, ficando na 6ª colocação, para o cargo 

de Agente de Combate às Endemias (Programas);

Maria Aparecida Chagas acertou 24 questões, tendo ficado com 

60,12  pontos,  na  somatória  dos  pontos  da  prova  objetiva  e  de  títulos,  na  10ª 

colocação,  e,  após  a  adulteração  de  seu  gabarito,  acrescentando-lhe  4  (quatro) 

questões,  a  mesma passou  a  ostentar  28  acertos,  70,12  pontos,  ficando  na  3ª 

colocação, para o cargo de Agente de Combate às Endemias (Programas);

Ione Costa de Lima Maniçoba acertou 22 questões, tendo ficado 

com 55,28 pontos, na somatória dos pontos da prova objetiva e de títulos, na 13ª 

colocação,  e,  após  a  adulteração  de  seu  gabarito,  acrescentando-lhe  5  (cinco) 

questões,  a  mesma passou  a  ostentar  27  acertos,  67,78  pontos,  ficando  na  5ª 

colocação, para o cargo de Agente de Combate às Endemias (Programas);

Patrícia  Regia  Pedrosa  da  Silva  acertou  16  questões,  tendo 

ficado com 40,00 pontos, na somatória dos pontos da prova objetiva e de títulos, 



reprovada,  e,  após  a  adulteração  de  seu  gabarito,  acrescentando-lhe  12  (doze) 

questões,  a  mesma passou  a  ostentar  28  acertos,  70,00  pontos,  ficando  na  4ª 

colocação, para o cargo de Secretário Escolar (Prefeitura);

Luana Paz de Lima acertou 21 questões, tendo ficado com 52,50 

pontos, na somatória dos pontos da prova objetiva e de títulos, na 32ª colocação, e, 

após a adulteração de seu gabarito, acrescentando-lhe 7 (sete) questões, a mesma 

passou a ostentar 28 acertos, 70,00 pontos, ficando na 5ª colocação, para o cargo 

de Secretário Escolar (Prefeitura);

Francisca Fabiana Ferreira da Silva acertou 19 questões, tendo 

ficado com 47,50 pontos, na somatória dos pontos da prova objetiva e de títulos, 

reprovada,  e,  após  a  adulteração  de  seu  gabarito,  acrescentando-lhe  9  (nove) 

questões,  a  mesma passou  a  ostentar  28  acertos,  70,00  pontos,  ficando  na  6ª 

colocação, para o cargo de Secretário Escolar (Prefeitura);

Emerson Dalmo Gabriel Alves acertou 15 questões, tendo ficado 

com  37,50  pontos,  na  somatória  dos  pontos  da  prova  objetiva  e  de  títulos, 

reprovado, e, após a adulteração de seu gabarito, acrescentando-lhe 14 (quatorze) 

questões,  o  mesmo passou  a  ostentar  29  acertos,  72,50  pontos,  ficando  na  3ª 

colocação, para o cargo de Secretário Escolar (Prefeitura);

André  Luis  Arnaud  de  Castro  Sarmento  acertou  23  questões, 

tendo ficado com 57,50 pontos, na somatória dos pontos da prova objetiva e de 

títulos, na 23ª colocação, e, após a adulteração de seu gabarito, acrescentando-lhe 

6 (seis) questões, o mesmo passou a ostentar 29 acertos, 72,50 pontos, ficando na 

5ª colocação, para o cargo de Digitador (Prefeitura);

George Félix de Souza acertou 22 questões, tendo ficado com 

55,40  pontos,  na  somatória  dos  pontos  da  prova  objetiva  e  de  títulos,  na  27ª 

colocação,  e,  após  a  adulteração  de  seu  gabarito,  acrescentando-lhe  6  (seis) 

questões,  o  mesmo passou  a  ostentar  28  acertos,  70,40  pontos,  ficando  na  6ª 

colocação, para o cargo de Digitador (Prefeitura);



André Gustavo Pires da Silva acertou 24 questões, tendo ficado 

com 60,26 pontos, na somatória dos pontos da prova objetiva e de títulos, na 14ª 

colocação,  e,  após  a  adulteração  de  seu  gabarito,  acrescentando-lhe  5  (cinco) 

questões,  o  mesmo passou  a  ostentar  29  acertos,  72,76  pontos,  ficando  na  4ª 

colocação, para o cargo de Digitador (Prefeitura);

Francisco  Evandro  de  Lima acertou  26  questões,  tendo  ficado 

com 65,06 pontos, na somatória dos pontos da prova objetiva e de títulos, na 11ª 

colocação,  e,  após  a  adulteração  de  seu  gabarito,  acrescentando-lhe  4  (quatro) 

questões,  o  mesmo passou  a  ostentar  30  acertos,  75,06  pontos,  ficando  na  2ª 

colocação, para o cargo de Digitador (Prefeitura);

Augusto Alysson Fernandes de Sousa acertou 24 questões, tendo 

ficado com 60,00 pontos, na somatória dos pontos da prova objetiva e de títulos, na 

25ª colocação, e, após a adulteração de seu gabarito, acrescentando-lhe 10 (dez) 

questões,  o  mesmo passou  a  ostentar  34  acertos,  85,00  pontos,  ficando  na  2ª 

colocação, para o cargo de Motorista D (Prefeitura);

Godefran Lopes Queiroz acertou 22 questões, tendo ficado com 

55,00  pontos,  na  somatória  dos  pontos  da  prova  objetiva  e  de  títulos,  na  29ª 

colocação,  e,  após  a  adulteração  de  seu  gabarito,  acrescentando-lhe  10  (dez) 

questões,  o  mesmo passou  a  ostentar  32  acertos,  80,00  pontos,  ficando  na  4ª 

colocação, para o cargo de Motorista D (Prefeitura);

Reginaldo Pereira de Lima acertou 26 questões, tendo ficado com 

65,00  pontos,  na  somatória  dos  pontos  da  prova  objetiva  e  de  títulos,  na  19ª 

colocação,  e,  após  a  adulteração  de  seu  gabarito,  acrescentando-lhe  8  (oito) 

questões,  o  mesmo passou  a  ostentar  34  acertos,  85,00  pontos,  ficando  na  1ª 

colocação, para o cargo de Motorista D (Prefeitura);

Jailton Fabrício de Sena acertou 30 questões, tendo ficado com 

75,00  pontos,  na  somatória  dos  pontos  da  prova  objetiva  e  de  títulos,  na  4ª 

colocação,  e,  após  a  adulteração  de  seu  gabarito,  acrescentando-lhe  1  (uma) 

questão,  o  mesmo  passou  a  ostentar  31  acertos,  77,50  pontos,  ficando  na  5ª 

colocação, para o cargo de Motorista D (Prefeitura);



Francisco de Assis Rodrigues Lobo acertou 20 questões, tendo 

ficado com 50,00 pontos, na somatória dos pontos da prova objetiva e de títulos, na 

34ª colocação, e, após a adulteração de seu gabarito, acrescentando-lhe 8 (oito) 

questões,  o  mesmo passou a ostentar  28 acertos,  70,00 pontos,  ficando na 15ª 

colocação, para o cargo de Motorista D (Prefeitura);

Maria do Socorro Queiroz Silva acertou 27 questões, tendo ficado 

com 67,50 pontos, na somatória dos pontos da prova objetiva e de títulos, na 2ª 

colocação,  e,  após  a  adulteração  de  seu  gabarito,  acrescentando-lhe  2  (duas) 

questões,  a  mesma passou  a  ostentar  29  acertos,  72,50  pontos,  ficando  na  1ª 

colocação, para o cargo de Contador (Prefeitura);

Regina Célia Costa da Penha acertou 26 questões, tendo ficado 

com 65,00 pontos, na somatória dos pontos da prova objetiva e de títulos, na 4ª 

colocação,  e,  após  a  adulteração  de  seu  gabarito,  acrescentando-lhe  3  (três) 

questões,  a  mesma passou  a  ostentar  29  acertos,  72,50  pontos,  ficando  na  2ª 

colocação, para o cargo de Contador (Prefeitura);

Considerando que  apesar  do elevado  número  de beneficiados  com a 

fraude, esta não se deu por vício de origem, de modo a que não restou contaminado todo o 

certame;

 Considerando que não há indícios de fraude na licitação, ou que tenha 

ocorrido o vazamento da prova ou do próprio gabarito;

Considerando que a fraude ocorreu em momento posterior a realização 

do concurso, consistindo em adulterar de forma manual os gabaritos já respondidos por alguns 

candidatos, outorgando-lhes pontos e consequentemente acrescentando suas pontuações;

Considerando que foram apreendidos em sede de busca e apreensão na 

sede da empresa Multi Serviços, Assessoria e Informática Ltda – MULTI-SAI, os gabaritos 

fraudados, bem como a lista contendo o resultado antes da contagem de pontos da referida 

adulteração;



Considerando assim que o modus operandi utilizado na fraude permite 

individualizar os beneficiados, proporcionando que se anule somente os atos viciados, sem a 

necessidade de se anular todo o certame;

Considerando que o ato de anular a integralidade de um concurso não 

está na seara da discricionariedade do administrador público, tratando-se de ato submetido ao 

princípio da legalidade e razoabilidade, só podendo o gestor praticar tal ato se autorizado pelo 

sistema jurídico-administrativo;

Considerando que na teoria das nulidades do ato administrativo deve 

aplicar-se  o  princípio  da  proporcionalidade  para  indicar  a  solução  menos  onerosa  para  o 

interesse público;

Considerando que a anulação de todo o certame trará um prejuízo maior 

do que a anulação dos atos viciados, individualizados e identificados, contrariando o interesse 

público;

Considerando que a anulação do concurso em sua integralidade ofende 

o princípio da Proteção da Confiança, cláusula geral do ordenamento jurídico, corolário da 

segurança jurídica;

Considerando que  a  anulação  do  concurso  como  um todo  ofende  o 

princípio  da  boa-fé  dos  administrados,  prejudicando  aqueles  servidores  que  galgaram  o 

serviço  público  legitimamente,  sem a  utilização  de  meios  ardilosos  para  lograr  êxito  no 

concurso, de modo que serão afetados em sua esfera jurídica sem terem praticado quaisquer 

fraudes;

Considerando que  anulação  do  certame  acarretará  uma enxurrada  de 

centenas  de  ações  judiciais  das  pessoas  não  beneficiadas  com  a  fraude,  requerendo  sua 

reintegração ao cargo e indenizações de diversas naturezas;

Considerando  a  posição  firme  da  Jurisprudência  de  que  “o  servidor 

público  reintegrado,  em  razão  da  anulação  judicial  do  ato  exonerativo,  tem  direito  à 

indenização  referente  aos  vencimentos  não percebidos  no período em que ficou  afastado, 

compreendido entre o ato de exoneração e sua reintegração.” (STJ. AGRG NO AG 640138/BA, 



REL. MINISTRA LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, JULGADO EM 19/04/2005, DJ 16/05/2005, P. 

387)

Considerando que resta claro que a anulação de todo o concurso, que 

resultará  em  exonerações  indevidas,  trará  graves  repercussões  financeiras  as  contas  do 

Município de Alexandria, acarretando drástico prejuízo ao Erário Municipal que deverá ser 

acionado judicialmente em ações com grandes chances de sucesso, sendo muito provável sua 

condenação para devolver  aos servidores os vencimentos  não percebidos,  pelo tempo que 

durarem seus afastamentos;

Considerando que anular todo o certame é ato contrário a continuidade 

do serviço público, mormente diante do quadro de servidores do Município de Alexandria que 

já não é suficiente para suprir toda demanda da população, acarretando enormes prejuízos a 

sociedade alexandriense a falta destes profissionais exonerados;

Considerando  que  a  anulação  do  concurso  em  sua  integralidade 

ensejará possíveis contratações temporárias,  em desconformidade com o art.  37, inc. II da 

Constituição Federal,  acarretando em uma indesejada liberdade de contratação de mais de 

uma centena de pessoas pelo administrador em pleno ano eleitoral, o que afronta o princípio 

da moralidade, da impessoalidade e da eficiência insculpidos no  caput  do art. 37 da Carta 

Magna, podendo configurar-se como abuso de poder;

Considerando que diante das irregularidades encontradas, que poderão 

ser resolvidas individualmente, deverão ser instaurados procedimentos administrativos, uma 

vez que em caso de exoneração e/ou demissão de servidor público devem ser assegurados o 

contraditório e a ampla defesa, como dispõe o inciso LV, art. 5º, da Constituição Federal, e a 

súmula nº 20 do Excelso Supremo Tribunal Federal, verbis;

“É  NECESSÁRIO  PROCESSO  ADMINISTRATIVO  COM  AMPLA 

DEFESA,  PARA  DEMISSÃO  DE  FUNCIONÁRIO  ADMITIDO  POR 

CONCURSO.”

Considerando  o  Parecer  do  Centro  de  Apoio  Operacional  as 

Promotorias de defesa do Patrimônio Público, alertando sobre a lesividade de se anular todo o 

certame;



O MINISTÉRIO PÚBLICO RESOLVE:

RECOMENDAR ao Prefeito Municipal de Alexandria que:

a)  se  abstenha  de  editar  ato  administrativo  que  anule  em  sua 

integralidade o Concurso Público realizado nesta municipalidade no ano de 2010;

b) instaure imediato procedimento administrativo individualizado, sob 

pena de crime de prevaricação,  para apurar o beneficiamento dos candidatos citados nesta 

recomendação, que tiveram seus gabaritos adulterados, devendo o procedimento seguir  os 

termos do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município de Alexandria/

RN;

c) remeta a esta promotoria, no prazo de 10 (dez) dias, informações 

sobre as providências adotadas para o cumprimento da presente recomendação;

ci) remeta  a  esta  promotoria,  após  suas  conclusões,  cópia  dos 

procedimentos administrativos instaurados.

Determino:

a) a publicação desta Recomendação no Diário Oficial do Estado; 

b) o encaminhamento por meio eletrônico de uma via da presente 

Recomendação ao CAOP-Patrimônio Público; 

c) a  notificação  do  Prefeito  Municipal  de  Alexandria/RN, 

entregando-lhe, mediante recibo, uma cópia desta recomendação;



d) a solicitação da divulgação do teor da presente recomendação 

através  dos  meios  de  comunicação  locais,  tais  como  rádios,  jornais,  blogs  etc.,  para 

conhecimento da população em geral, a fim de que surtam os efeitos esperados.    

Cumpra-se.

Alexandria-RN, 26 de outubro de 2011.

Sidharta John Batista da Silva
PROMOTOR DE JUSTIÇA


