ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE O CONCURSO DE BARREIRINHAS‐MA
A fim de fornecer informações aos candidatos inscritos e demais interessados sobre o
andamento do concurso do Município de Barreirinhas, prestamos os seguintes esclarecimentos:
O concurso teve aplicadas as provas para os cargos de níveis fundamental e médio, no dia 15 de
março de 2020. O resultado final do concurso para esses cargos foi homologado por meio do
Decreto nº 11, de 07 de maio de 2020.
As provas para os cargos de nível superior, que seriam aplicadas em 22 de março de 2020, foram
suspensas em razão do Decreto nº 03/2020, de 16 de março de 2020, da Prefeitura Municipal
de Barreirinhas, que tratava da adoção de medidas de isolamento social para redução do risco
de contaminação pelo novo coronavírus.
As provas chegaram a ser remarcadas para o dia 16 de agosto de 2020, em obediência ao
Decreto Municipal nº 23, de 09 de julho de 2020. Entretanto, foram suspensas em virtude de
decisão liminar concedida, em 13 de agosto de 2020, pelo Juízo da Comarca local, nos autos da
Ação nº 0800537‐84.2020.8.10.0073, impetrada pela Promotoria de Justiça de Barreirinhas, que
solicitara “a suspensão temporária da realização das provas, em razão da pandemia do
coronavírus”.
Após a suspensão, foi celebrado acordo entre o Município e Ministério Público, em 25/11/2020,
para que as provas fossem aplicadas em até 30 dias após o retorno das aulas presenciais na rede
pública de ensino do município.
Tendo em vista a mudança na gestão do município, o Instituto Legatus encaminhou, em
fevereiro de 2021, documentos e informações sobre o concurso em andamento à Prefeitura de
Barreirinhas, recebidos naquele órgão em 08/03/2021, conforme AR dos Correios. Foram
solicitadas pela Secretaria Municipal de Administração, em abril de 2021, informações
complementares sobre o certame, devidamente encaminhadas via e‐mail.
Em 20 de maio de 2021, o Ministério Público solicitou, nos autos da ação que determinou a
suspensão do certame, que a atual gestão se manifestasse sobre o acordo celebrado pela
Prefeitura para aplicação das provas do concurso após a retomadas das aulas presenciais no
município. O processo se encontra, desde então, concluso para despacho pelo Juiz.
Após o retorno das aulas, representante do Instituto reuniu‐se com o Chefe de Gabinete da
Prefeitura, em 30 de agosto de 2021. No dia seguinte, esteve com a Secretária Municipal de
Administração e, em seguida, com o Promotor de Justiça, o qual esclareceu já ter solicitado a
manifestação da Prefeitura sobre a retomada do certame nos autos da ação judicial que o
suspendeu, estando dependendo, pois, da deliberação da Justiça local.
Em 03 de novembro passado, a Procuradoria do Município solicitou, por meio do Ofício nº
133/2021, novas informações sobre o certame. Em 05/11/2021 o Instituto Legatus encaminhou
àquele órgão toda a documentação digitalizada do certame, conforme código dos Correios
QB383283075BR.
Por fim, esclarecemos aos candidatos inscritos no certame, pois, que o Instituto Legatus está na
expectativa de ser designada, pelas autoridades competentes, uma nova data para aplicação
das provas do concurso aos cargos de nível superior.

