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ATA N. 001/2019  DA COMISSÃO DE SELEÇÃO PÚBLICA DO PROCESSO SELETIVO
DE CONTRATAÇÃO DO PESSOAL DA SAÚDE – EDITAL 01/2019

Aos  vinte  e  nove  dias  do  mês  de  agosto  de  dois  mil  e  dezenove,
reuniram-se os integrantes da Comissão de Seleção Pública, nomeada pela Portaria, nº
16,  de  16  de  agosto  de  2019,  para  acompanhamento  do  Processo  Seletivo  de
Contratação de Pessoal da Saúde, convocado pelo Edital 01/2019, na Sala de Reuniões
da Secretaria de Planejamento e Gestão, situada na Av. Cula Mangabeira, 211, Centro,
nesta cidade. Aberta a reunião, o Presidente Paulo Agostinho Pereira Braga convidou a
servidora Maíra Cristina Sapori  para secretariar os trabalhos e deu início à discussão
expondo aos demais  integrantes  que pairam dúvidas a respeito  de alguns pontos  do
Edital que regerá a seleção, que também dispõe que cabe à presente Comissão deliberar
sobre os pontos em que ele for omisso. Isto posto, aduziu que existem questionamentos a
respeito da possibilidade de entrega de envelopes por pessoa diversa do candidato. Dada
a palavra ao Dr. Leonardo Linhares, representante da Procuradoria-Geral do Município,
este expôs que há possibilidade de entrega da documentação por pessoa diversa, desde
que seja por representante regularmente constituído, de modo que não deve subsistir
nenhuma vedação ou restrição a esse respeito no ato que regulamenta a seleção.  O
instituto  da  representação  é  reconhecido  pelo  ordenamento  jurídico,  de  modo  que  a
simples  apresentação  de  procuração,  desde  que  acompanhada  de  documento  de
identificação por parte do interessado e seu procurador. Outrossim, a Lei n. 13.726/2018
prevê diversos institutos de desburocratização perante a administração pública, sendo
que um deles é a dispensa do reconhecimento de firma nas procurações apresentadas
perante o Poder Público. O Presidente então colocou em debate o tema apresentado,
tendo os integrantes da comissão aprovada a possibilidade de que os documentos dos
candidatos  possam ser  entregues  por  pessoa  diversa,  desde  que  acompanhado  dos
documentos de identidade do candidato e do procurador. O Presidente então encerrou a
reunião, e, eu, Maíra Cristina Sapori,             lavrei a presente ata que vai por mim
assinada e pelos demais presentes.
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