
 

 

RETIFICAÇÃO n. 02 DO EDITAL n. 39/2015 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ 
ESTADO DO PARANÁ 

 
O Prefeito Municipal de Maringá, Estado do Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Recursos Humanos 
(SERH), no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital e no Decreto n. 
969/2015, em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria, TORNA 
PÚBLICA a resposta à impugnação ao Edital e a alteração do item 4.1 do Edital n. 039/2015, nos termos 
abaixo: 
 
PROTOCOLO INTERESSADOS ASSUNTOS RESULTADO 
DJ911767787 
BR 

Priscila Ribeiro e 
Rodrigo Roger 
Saldanha 

a) exigência de prática jurídica; 
b) pontuação de título pelo exercício da 
advocacia pública; 
c) item 4.1. do Edital n. 39/2015, referente 
aos documentos comprobatórios da prática 
jurídica. 

a) quanto à exigência de prática jurídica, 
por constar expressamente o requisito na 
Lei da Carreira, esse deve ser exigido e 
constar no edital. Aliás, há jurisprudência 
no sentido de permitir a exigência 
quando previsto na lei da carreira; 
 
b) quanto à pontuação de título pelo 
exercício da advocacia pública, como não 
privilegia servidores do próprio órgão 
realizador do concurso e visa buscar os 
candidatos melhores preparados para o 
desempenho do cargo público, cujas 
peculiaridades diferem da advocacia 
privada ou outra função jurídica, não há 
qualquer irregularidade. Ademais, a 
pontuação estabelecida para o quesito 
não se demonstra desarrazoada, sendo 
ínfima no valor total final da nota. Por 
fim, as peculiaridades de cada cargo 
efetivo, do concurso público, justifica a 
diferença de pontuações estabelecidas na 
prova de títulos. 
 
c) quanto aos documentos comprobatório 
de prática jurídica, assiste parcial razão ao 
interessado. Inicialmente é de se 
esclarecer que está contemplada a 
participação em órgãos públicos, sendo 
apenas necessário retificar o edital para 
incluir como documento comprobatório 
"cópia autenticada de atos privativos", 
devendo ser feito incluído a alínea "c" no 
item 4.1 do edital: 
 
"4.1. No caso de exercício da advocacia, a 
comprovação de dois anos de prática 
jurídica se dará mediante apresentação 
de: 
(...) 
c) cópia autenticada de atos privativos de 
advogado" 
  

 
 



 

 

ONDE SE LÊ: 
 

4.1. No caso de exercício da advocacia, a comprovação de dois anos de prática jurídica se 
dará mediante apresentação de: 

a) certidões de cartórios e ou tribunais atestando que o candidato é um dos advogados 
constituídos, em pelo menos 5 processos por ano, tendo praticado pelo menos um ato 
privativo de advogado em cada processo; 
b) fotocópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social, página de identificação do 
empregado e páginas seguintes até o respectivo contrato de trabalho, no qual conste 
função de advogado, acrescida de declaração do empregador com a informação das 
atividades jurídicas desenvolvidas e respectivo período. 

 
LEIA-SE: 
 

4.1. No caso de exercício da advocacia, a comprovação de dois anos de prática jurídica se 
dará mediante apresentação de: 

a) certidões de cartórios e ou tribunais atestando que o candidato é um dos advogados 
constituídos, em pelo menos 5 processos por ano, tendo praticado pelo menos um ato 
privativo de advogado em cada processo; 
b) fotocópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social, página de identificação do 
empregado e páginas seguintes até o respectivo contrato de trabalho, no qual conste 
função de advogado, acrescida de declaração do empregador com a informação das 
atividades jurídicas desenvolvidas e respectivo período; 
c) cópia autenticada de atos privativos de advogado. 

 
 
Maringá/PR, 26 de outubro de 2015. 
 
 
 
Carlos Roberto Pupin 
Prefeito Municipal 
 
 
 
Gilmar José Benkendorf Silva 
Secretária Municipal de Recursos Humanos 
  


