
 

1 

Recomendação nº 03/2021  
 

 
Ref.: IDEA nº IC 706.9.52201/2020, NF 706.9.18082/2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, através do(a) 

Promotor(a) de Justiça signatário(a), com supedâneo no plexo de atribuições 
descritas no art. 129, II e IX, da Constituição Federal; art. 27, parágrafo 

único, IV, da Lei nº 8.625/93; e art. 75, IV da Lei Complementar nº 11/96, 
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição 

permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis, como disposto no art. 127 da Constituição Federal 
de 1988; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público deve zelar, segundo 
atribuição que lhe é conferida pelo art. 129, II da Constituição Federal, pelo 

efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública 
aos direitos ali assegurados, promovendo as medidas necessárias à sua 
garantia; 

CONSIDERANDO  a publicação dos editais n° 01/21, 02/21 e 03/21 
visando a realização de processo seletivo para as secretarias de assistência 

social, Secretaria educação, Secretaria Municipal de Trânsito e Serviços 
Públicos e Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social; 

CONSIDERANDO a existência de cadastro de reserva do concurso 
n° 01/2019; 

CONSIDERANDO que as vagas ofertadas nos editais n° 01/21, 
02/21 e 03/21 correspondem às funções paras as quais os cadastros de 

reserva foram aprovados no concurso n° 01/2019; 
CONSIDERANDO que  é dever da Administração, no interstício 

temporal de validade do certame, promover a nomeação dos candidatos 
classificados dentro do número de vagas, vez que a ela atribuída a 

discricionariedade do momento da nomeação, desde que respeitado o 
aludido prazo de validade, nele incluída eventual prorrogação. 

CONSIDERANDO que  a jurisprudência pátria consolidou que a 
mera expectativa do cadastro de reserva se convola em direito líquido e 

certo a partir do momento em que, dentro do prazo de validade do certame, 
há contratação de pessoal, de forma precária, para o preenchimento de 

vagas existentes, em flagrante preterição àqueles que, aprovados em 
concurso ainda válido, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função. 

 

RECOMENDA 
 

Ao Gestor do Município de Porto Seguro,  
 

a)a nomeação (em até 5 dias), posse (em até 10 dias), e 
exercício (em até 15 dias) dos cadastros de reserva do concurso n° 01/2019 

dos seguintes cargos: agente de trânsito, arquiteto , assistente social , 
engenheiro civil , nutricionista , psicólogo , auxiliar de classe , assistente 
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social, agente de combate a endemias, nutricionista , pedagogo , psicólogo , 
professor de história – indigena, indígena - professor nível i - língua 

portuguesa, professor nível i - ciências – indígena, nos termos da tabela em 
anexo; 

 
b)o refazimentos dos editais n° 01/21, 02/21 e 03/21, 

readequando-os a nova demanda de vagas em conformidade à a nomeação 
dos cadastros de reserva; 

 
c)a suspensão, em 48 horas, dos processos seletivos editais 

n° 01/21, 02/21 e 03/21 até a nomeação, posse e exercício dos cadastros de 
reserva e até o reajuste dos editais na forma do item “b”; 

 
Solicita-se que seja encaminhada, através do endereço eletrônico 

lair.azevedo@mpba.mp.br,  dentro do prazo de 48 horas, manifestação a 
respeito do acatamento da presente recomendação, bem como informações 

acerca das providências adotadas para o seu cumprimento, acompanhadas 
dos documentos necessários à sua comprovação. 
 

Porto Seguro, 18/02/2021. 
 

LAIR FARIA AZEVEDO 

Promotora de Justiça 
 


