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PARECER 

 

 

EMENTA: Aprovados(as) no concurso da Secretaria 

Municipal de Trabalho e Assistência Social (SEMTAS). 

Data de escolha do local de lotação no momento da 

posse. Reclassificação com base em pedidos de fim de 

lista. Possibilidade. Pacífica jurisprudência sobre o tema. 

 

Autora: Assessoria Jurídica do Sindicato dos Servidores Públicos do Município de 

Natal (SINSENAT) 

Objeto: Momento da escolha do local de lotação por aprovados(as) em concurso 

público e possibilidade de reclassificação de aprovação. 

 

Da opção pelo local de lotação no momento da posse 

 Trata-se de parecer acerca de controvérsias que surgiram por ocasião da 

aprovação, nomeação, posse e exercício de candidatos e candidatas aprovadas no 

concurso para provimento de cargos da Secretaria Municipal de Trabalho e 

Assistência Social – SEMTAS – do Município de Natal. 

 A primeira delas diz respeito ao momento da escolha do local de lotação, se 

ao tempo da posse ou da efetiva entrada em exercício no cargo. 

A posse em cargo público pode ser definida como o ato de aceitação expressa 

pelo(a) nomeado(a) das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo, 

ocasião em que assume também o compromisso de bem servir. Uma vez ocorrendo 
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a posse, complementa-se a investidura no cargo, passando o(a) candidato(a) à 

condição de servidor(a), sujeito de direitos e deveres funcionais. 

Segundo o artigo 30, II, da Lei nº 1.517/1965 (Estatuto do Funcionalismo 

Público Municipal), o exercício do cargo terá início dentro do prazo de dez dias 

contados da data da posse. Nessa toada, a escolha do lugar de lotação deve ocorrer 

em momento anterior, qual seja, o ato de posse, onde o(a) candidato(a) manifesta a 

aceitação de adentrar no serviço público. Assim, é no momento da posse, e não do 

exercício, que deve ser definido o local de trabalho. 

Em paradigmática situação envolvendo questão similar, um grupo de quatro 

candidatos aprovados para o cargo de Delegado de Polícia Federal sentiu-se 

prejudicado em razão das vagas para as lotações que desejavam terem sido abertas tão 

somente em momento posterior à posse, preterindo a ordem de escolha dos que 

obtiveram uma melhor classificação no certame. 

 . Ao manifestar-se sobre o caso, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, 

reproduzindo a mais pacífica jurisprudência de nossas cortes, entendeu que a escolha 

do local deve respeitar a ordem de classificação, privilegiando os(as) candidatos(as) 

que lograram as melhores classificações, ressaltando, ainda, que tal escolha deve ser 

exercida no momento da posse para o cargo público, sempre em observância à 

disponibilidade de cargos. Segue a ementa da decisão (grifamos): 

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. 

ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO DAS VAGAS. 

IMPOSSIBILIDADE. ESCOLHA DO LOCAL DE LOTAÇÃO 

LIMITADA ÀS VAGAS DISPONÍVEIS NO MOMENTO DA 

POSSE. DESISTÊNCIA RECURSAL HOMOLOGADA. 

NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO. 
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1 – Preliminarmente, homologo a desistência da apelação de Fluvio 

Cardinelle Oliveira Garcia, Gladson Rogério de Oliveira Miranda e 

Gumercindo Nunes Horta Neto, nos termos do artigo 501 do CPC. 

2 – A escolha do local de lotação deve respeitar a ordem de classificação 

no concurso, privilegiando os candidatos que obtiveram melhores 

notas. 

3 – Tal escolha, porém, deve ser exercida no momento da posse, 

respeitando os cargos disponíveis, que são oferecidos conforme 

necessidade e disponibilidade orçamentária da Administração, segundo 

critério de mérito administrativo. 

4 – Segundo Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, 

“não há que se falar em preterição quando da nomeação, se, ao 

candidato aprovado em concurso público, foi dada a oportunidade de 

escolha do local de exercício do cargo, observada a sua ordem de 

classificação, tendo o mesmo efetivamente tomado posse, em local 

diverso do pretendido, posto não existir vaga na lotação de sua 

preferência” (MS 9.171/DF, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, 

TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/4/2004, DJ 1º/7/2004, p. 170) 

(MS 200301943084, OG FERNANDES, STJ – TERCEIRA SEÇÃO, 

DJE DATA:20/05/2011). 

5 – Pelo exposto, nego provimento à apelação de Welder Oliveira de 

Almeida. 

6 – Homologada a desistência recursal de Fluvio Cardinelle Oliveira 

Garcia, Gladson Rogério de Oliveira Miranda e Gumercindo Nunes 

Horta Neto e negado provimento à apelação de Welder Oliveira de 

Almeida. 
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(TRF 3ª Região, TERCEIRA TURMA, AC 0013637-

27.2003.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NERY 

JUNIOR, julgado em 03/04/2014, e-DJF3 Judicial 1 

DATA:11/04/2014) 

 Vê-se, portanto, que a escolha do local de lotação deve se dar por ocasião da 

posse, devendo o(a) servidor(a) entrar em exercício dez dias após este ato, nos termos 

do artigo 30, II, do Estatuto do Funcionalismo Municipal. 

 

Da possibilidade de reclassificação com base no pedido de “fim de lista” 

  

Outro ponto controverso diz respeito à possibilidade de remanejamento de 

candidato(a) para classificação diversa da originária. Trata-se de expediente comum 

em situações nas quais a impossibilidade de assumir o cargo em determinado 

momento enseja o pedido de reclassificação dentro das vagas, objetivando a 

nomeação e exercício em ocasião na qual sejam possíveis. 

Assim, deve-se considerar, em primeiro plano, o esforço e a boa colocação 

dentro do número de vagas oferecido, além da completa ausência de prejuízos que 

eventual reclassificação pode trazer para a Administração Pública. 

O Supremo Tribunal Federal (STF), no enunciado da Súmula nº 15, traz que 

dentro do prazo de validade do concurso, o(a) candidato(a) aprovado(a) tem o direito 

à nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação. 

Fundamentando-se em tal súmula, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 

598.099, o ministro Gilmar Mendes, assim decidiu (grifamos): 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. 

CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. 
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DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. 

DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO 

DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO 

EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a 

Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a 

nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a 

qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do 

concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao 

poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número 

específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos 

aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria 

Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo 

candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA 

JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de 

boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às 

regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso 

público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional 

respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. 

Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de 

proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital 

de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção 

para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela 

impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento 

segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem 

se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança 

no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto 

às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como 

guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o 



 

Rua Coronel João Gomes, n° 555-A - Barro Vermelho - Natal/RN 

contato@bonavidesadvocacia.com.br 

 

comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso 

público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no 

aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os 

cidadãos. (...) IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO 

CONCURSOPÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta 

a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva 

da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, 

que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a 

efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma 

incomensurável conquistada cidadania no Brasil, permanece 

condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de 

organização e procedimento e, principalmente, de garantias 

fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O 

reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a 

impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito 

cumprimento das normas que regem os certames, com especial 

observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança 

dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é 

fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias 

fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das 

garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre 

outras, o direito à nomeação representa também uma garantia 

fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. V. 

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

Assim, é pertinente perguntar: poderia o(a) candidato(a), por motivos de força 

maior, ante a omissão ou não do edital, pleitear o remanejamento de sua recolocação 

para o fim da fila de nomeações? Como observado, são comuns situações nas quais 

algum motivo ou razão pessoal traz impedimentos à nomeação naquele momento.  
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 Trata-se de expediente amplamente chancelado por nossa jurisprudência, haja 

ou não previsão dessa disposição específica em editais, conforme os julgados a seguir 

trazidos (grifamos): 

EMENTA: Concurso público: aprovação: não preenchimento de 

requisitos para a investidura no cargo pretendido, conforme previsto 

no Edital 01/2004/STJ, de 26.2.2004 (diploma de conclusão de curso 

superior): legalidade do ato da Administração, que recusou a 

posse e determinou a colocação do impetrante na última posição 

da lista dos aprovados, única solução que não sacrifica a posição 

de nenhum dos demais aprovados no concurso e habilitados à 

posse: recurso em mandado de segurança desprovido (STF, RMS 

25166 AgR, Relator (a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira 

Turma, julgado em 19/04/2005) 

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO. 

RENÚNCIA. FINAL DA LISTA DOS APROVADOS. 

INOCORRÊNCIA DA QUEBRA DA ORDEM DE 

CLASSIFICAÇÃO (STJ - RMS 10.676/TO, Rel. Ministro JOSÉ 

ARNALDO DA FONSECA) 

RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NÃO 

ATENDIMENTO À PRIMEIRA CONVOCAÇÃO. 

TRANSFERÊNCIA PARA A ÚLTIMA COLOCAÇÃO DA 

LISTA DE APROVADOS. AUSÊNCIA DE QUEBRA DA 

ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO (STJ – RMS 19.110 / SE, Rel. 

Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA)       
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MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. 

CANDIDATO APROVADO. PEDIDO DE 

RECLASSIFICAÇÃO PARA O ÚLTIMO LUGAR DA LISTA 

DE CLASSIFICAÇÃO - É juridicamente possível o atendimento, 

pela Administração Pública, de pedido expresso de 

reclassificação de candidato aprovado em concurso público para 

que passe a figurar no último lugar da lista dos classificados, uma 

vez que a pretensão não colide com qualquer interesse público, 

tampouco causa prejuízo ao erário, além do edital ser omisso a esse 

respeito, não representando qualquer transtorno ou ataque à 

credibilidade do certame, antes resultando em efetividade do princípio 

da eficiência administrativa, insculpido no artigo 37 da Constituição 

Federal ( TRT14ª R. - MS 01565.2005.000.14.00-0 - Rel. Juíza Vania 

Maria da Rocha Abensur - DJ 12.01.2006) 

[...] CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO – 

PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO PARA O ÚLTIMO LUGAR 

DA LISTA DE CLASSIFICAÇÃO – POSSIBILIDADE [...] É 

juridicamente possível o atendimento, pela Administração Pública, de 

pedido expresso de reclassificação de candidato aprovado em concurso 

público, para que passe a figurar no último lugar da lista dos 

classificados, pois a pretensão não colide com nenhum interesse 

público, tampouco causa prejuízo ao erário, além do edital ser omisso 

a esse respeito; dessa forma, tal pedido não representa transtorno ou 

ataque à credibilidade do certame, antes resulta em efetividade do 

princípio da eficiência administrativa, insculpido no artigo 37 da 

Constituição Federal (TJMS, Apelação Cível n.º 2008.034007-0/0000-

00, Rel. Des. Sérgio Fernandes Martins, Primeira Turma Cível, julgado 

em 3/2/2009) 
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No que concerne ao último julgado, destaque-se tal trecho: 

“Com efeito, como afirmado, a sentença deve ser mantida por seus 

próprios fundamentos, pois a figura da renúncia à ordem de 

classificação do concurso, embora não esteja prevista no edital do 

certame, é juridicamente possível, pois não fere nenhum dos 

direitos dos demais aprovados nem traz prejuízo à administração 

pública. Ademais, consoante afirmou o juízo de origem “... essa 

possibilidade é inclusive recomendada à Administração Pública, pois 

continuará com candidatos aprovados em seu banco de dados e, uma 

vez verificada a necessidade de contratação durante o prazo de validade 

daquele certame, não terá que realizar outro concurso para a habilitação 

de outras pessoas, gerando visível benefício no aspecto econômico e 

também no plano da eficiência e celeridade do serviço público. (f. 76)” 

 Ademais, a reclassificação é expediente comum no âmbito da própria 

Administração local. É o que se extrai da série de reclassificações das posses de 

candidatos e candidatas do concurso para provimento de cargos de Educador Infantil 

da Secretaria Municipal de Educação. As seguintes portarias encontram-se no na 

edição de 26 de abril de 2016 do Diário Oficial do Município: 

PORTARIA Nº. 0629/2016-A.P., DE 04 DE ABRIL DE 2016. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas 

atribuições legais, e tendo em vista que consta o Artigo 55, Inciso XII, 

da Lei Orgânica do Município de Natal e processo nº 005856/2016-59, 

RESOLVE: 

Art. 1º - Tornar público, nos termos do item 13.04. do edital nº 

003/2015-SME, a reclassificação de posse da candidata IARA DA 

COSTA AZEVEDO, aprovada e classificada em 65º lugar (Educador 

Infantil) do Concurso Público de Provas para provimento dos Cargos 
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de Professor N1 e N2 do quadro de Pessoal Efetivo do Município de 

Natal, realizado pela Secretaria Municipal de Educação de Natal, por 

meio de sua Comissão Permanente de Concurso Público - COMPEC, 

devidamente homologado através do Edital Nº 24/2015-SME, de 28 

de julho de 2015, publicado no Diário Oficial do Município, no dia 30 

de julho de 2015, para exercer o cargo de Educador Infantil da 

Secretaria Municipal de Educação - SME, em conformidade com a Lei 

Complementar nº 58, de 11 de setembro de 2004, e da Lei 

Complementar nº 114, de 17 de junho de 2010. 

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

CARLOS EDUARDO NUNES ALVES 

Prefeito 

JANDIRA BORGES DE OLIVEIRA 

Secretária Municipal de Administração 

 

PORTARIA Nº. 0628/2016-A.P., DE 04 DE ABRIL DE 2016. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas 

atribuições legais, e tendo em vista que consta o Artigo 55, Inciso XII, 

da Lei Orgânica do Município de Natal e processo nº 006650/2016-46, 

RESOLVE: 

Art. 1º - Tornar público, nos termos do item 13.04. do edital nº 

003/2015-SME, a reclassificação de posse da candidata YANNA 

LUIZA DO NASCIMENTO RODRIGUES, aprovada e classificada 

em 110º lugar (Educador Infantil) do Concurso Público de Provas para 

provimento dos Cargos de Professor N1 e N2 do quadro de Pessoal 

Efetivo do Município de Natal, realizado pela Secretaria Municipal de 

Educação de Natal, por meio de sua Comissão Permanente de 
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Concurso Público - COMPEC, devidamente homologado através do 

Edital Nº 24/2015-SME, de 28 de julho de 2015, publicado no Diário 

Oficial do Município, no dia 30 de julho de 2015, para exercer o cargo 

de Educador Infantil da Secretaria Municipal de Educação - SME, em 

conformidade com a Lei Complementar nº 58, de 11 de setembro de 

2004, e da Lei Complementar nº 114, de 17 de junho de 2010. 

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

CARLOS EDUARDO NUNES ALVES 

Prefeito 

JANDIRA BORGES DE OLIVEIRA 

Secretária Municipal de Administração 

 

PORTARIA Nº. 0627/2016-A.P., DE 04 DE ABRIL DE 2016. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas 

atribuições legais, e tendo em vista que consta o Artigo 55, Inciso XII, 

da Lei Orgânica do Município de Natal e processo nº 006688/2016-19, 

RESOLVE: 

Art. 1º - Tornar público, nos termos do item 13.04. do edital nº 

003/2015-SME, a reclassificação de posse da candidata ISABEL 

CRISTINA SANTOS DE AZEVEDO, aprovada e classificada em 

123º lugar (Educador Infantil) do Concurso Público de Provas para 

provimento dos Cargos de Professor N1 e N2 do quadro de Pessoal 

Efetivo do Município de Natal, realizado pela Secretaria Municipal de 

Educação de Natal, por meio de sua Comissão Permanente de 

Concurso Público - COMPEC, devidamente homologado através do 

Edital Nº 24/2015-SME, de 28 de julho de 2015, publicado no Diário 

Oficial do Município, no dia 30 de julho de 2015, para exercer o cargo 
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de Educador Infantil da Secretaria Municipal de Educação - SME, em 

conformidade com a Lei Complementar nº 58, de 11 de setembro de 

2004, e da Lei Complementar nº 114, de 17 de junho de 2010. 

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

CARLOS EDUARDO NUNES ALVES 

Prefeito 

JANDIRA BORGES DE OLIVEIRA 

Secretária Municipal de Administração 

 

PORTARIA Nº. 626/2016-A.P., DE 04 DE ABRIL DE 2016. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas 

atribuições legais, e tendo em vista que consta o Artigo 55, Inciso XII, 

da Lei Orgânica do Município de Natal e processo nº 006959/2016-36, 

RESOLVE: 

Art. 1º - Tornar público, nos termos do item 13.04. do edital nº 

003/2015-SME, a reclassificação de posse do candidato JEFFERSON 

STANLEY DA SILVA, aprovado e classificado em 10º lugar 

(Professor de Ensino Religioso) do Concurso Público de Provas para 

provimento dos Cargos de Professor N1 e N2 do quadro de Pessoal 

Efetivo do Município de Natal, realizado pela Secretaria Municipal de 

Educação de Natal, por meio de sua Comissão Permanente de 

Concurso Público - COMPEC, devidamente homologado através do 

Edital Nº 24/2015-SME, de 28 de julho de 2015, publicado no Diário 

Oficial do Município, no dia 30 de julho de 2015, para exercer o cargo 

de Professor de Ensino Religioso da Secretaria Municipal de Educação 

- SME, em conformidade com a Lei Complementar nº 58, de 11 de 
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setembro de 2004, e da Lei Complementar nº 114, de 17 de junho de 

2010. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

CARLOS EDUARDO NUNES ALVES 

Prefeito 

JANDIRA BORGES DE OLIVEIRA 

Secretária Municipal de Administração 

 

PORTARIA Nº. 0624/2016-A.P., DE 04 DE ABRIL DE 2016. 

OPREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas 

atribuições legais, e tendo em vista que consta o Artigo 55, Inciso XII, 

da Lei Orgânica do Município de Natal e processo nº 005837/2016-22, 

RESOLVE: 

Art. 1º - Tornar público, nos termos do item 13.04. do edital nº 

003/2015-SME, a reclassificação de posse do candidato ARITONIO 

LEITE DE AZEVEDO, aprovado e classificado em 11º lugar 

(Professor de Ensino Religioso) do Concurso Público de Provas para 

provimento dos Cargos de Professor N1 e N2 do quadro de Pessoal 

Efetivo do Município de Natal, realizado pela Secretaria Municipal de 

Educação de Natal, por meio de sua Comissão Permanente de 

Concurso Público - COMPEC, devidamente homologado através do 

Edital Nº 24/2015-SME, de 28 de julho de 2015, publicado no Diário 

Oficial do Município, no dia 30 de julho de 2015, para exercer o cargo 

de Professor de Ensino Religioso da Secretaria Municipal de Educação 

- SME, em conformidade com a Lei Complementar nº 58, de 11 de 

setembro de 2004, e da Lei Complementar nº 114, de 17 de junho de 

2010. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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CARLOS EDUARDO NUNES ALVES 

Prefeito 

JANDIRA BORGES DE OLIVEIRA 

Secretária Municipal de Administração 

 

PORTARIA Nº. 0623/2016-A.P., DE 01 DE ABRIL DE 2016. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas 

atribuições legais, e tendo em vista que consta o Artigo 55, Inciso XII, 

da Lei Orgânica do Município de Natal e processo nº 005846/2016-13, 

RESOLVE: 

Art. 1º - Tornar público, nos termos do item 13.04. do edital nº 

003/2015-SME, a reclassificação de posse do candidato JEFFERSON 

DANTAS FREIRE DE MORAIS, aprovado e classificado em 248º 

lugar (Professor de Ensino Fundamental) do Concurso Público de 

Provas para provimento dos Cargos de Professor N1 e N2 do quadro 

de Pessoal Efetivo do Município de Natal, realizado pela Secretaria 

Municipal de Educação de Natal, por meio de sua Comissão 

Permanente de Concurso Público - COMPEC, devidamente 

homologado através do Edital Nº 24/2015-SME, de 28 de julho de 

2015, publicado no Diário Oficial do Município, no dia 30 de julho de 

2015, para exercer o cargo de Professor de Ensino Fundamental da 

Secretaria Municipal de Educação -SME, em conformidade com a Lei 

Complementar nº 58, de 11 de setembro de 2004, e da Lei 

Complementar nº 114, de 17 de junho de 2010. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

CARLOS EDUARDO NUNES ALVES 

Prefeito 
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JANDIRA BORGES DE OLIVEIRA 

Secretária Municipal de Administração 

PORTARIA Nº. 0622/2016-A.P., DE 01 DE ABRIL DE 2016. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas 

atribuições legais, e tendo em vista que consta o Artigo 55, Inciso XII, 

da Lei Orgânica do Município de Natal e processo nº 006462/2016-18, 

RESOLVE: 

Art. 1º - Tornar público, nos termos do item 13.04. do edital nº 

003/2015-SME, a reclassificação de posse da candidata ROZÉLIA 

ALVES DA SILVA, aprovada e classificada em 173º lugar (Professor 

de Ensino Fundamental) do Concurso Público de Provas para 

provimento dos Cargos de Professor N1 e N2 do quadro de Pessoal 

Efetivo do Município de Natal, realizado pela Secretaria Municipal de 

Educação de Natal, por meio de sua Comissão Permanente de 

Concurso Público - COMPEC, devidamente homologado através do 

Edital Nº 24/2015-SME, de 28 de julho de 2015, publicado no Diário 

Oficial do Município, no dia 30 de julho de 2015, para exercer o cargo 

de Professor de Ensino Fundamental da Secretaria Municipal de 

Educação - SME, em conformidade com a Lei Complementar nº 58, 

de 11 de setembro de 2004, e da Lei Complementar nº 114, de 17 de 

junho de 2010. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

CARLOS EDUARDO NUNES ALVES 

Prefeito 

JANDIRA BORGES DE OLIVEIRA 

Secretária Municipal de Administração 
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PORTARIA Nº. 0621/2016-A.P., DE 01 DE ABRIL DE 2016. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas 

atribuições legais, e tendo em vista que consta o Artigo 55, Inciso XII, 

da Lei Orgânica do Município de Natal e processo nº 006896/2016-18, 

RESOLVE: 

Art. 1º - Tornar público, nos termos do item 13.04. do edital nº 

003/2015-SME, a reclassificação de posse da candidata MARILIANE 

DELMIRO FILGUEIRA DA SILVA BARROS, aprovada e 

classificada em 124º lugar (Professor de Ensino Fundamental) do 

Concurso Público de Provas para provimento dos Cargos de Professor 

N1 e N2 do quadro de Pessoal Efetivo do Município de Natal, realizado 

pela Secretaria Municipal de Educação de Natal, por meio de sua 

Comissão Permanente de Concurso Público - COMPEC, devidamente 

homologado através do Edital Nº 24/2015-SME, de 28 de julho de 

2015, publicado no Diário Oficial do Município, no dia 30 de julho de 

2015, para exercer o cargo de Professor de Ensino Fundamental da 

Secretaria Municipal de Educação - SME, em conformidade com a Lei 

Complementar nº 58, de 11 de setembro de 2004, e da Lei 

Complementar nº 114, de 17 de junho de 2010. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

CARLOS EDUARDO NUNES ALVES. 

Prefeito 

JANDIRA BORGES DE OLIVEIRA 

Secretária Municipal de Administração 

 Dúvidas não há, portanto, acerca da possibilidade tanto de escolher o local de 

lotação no momento da posse – neste caso, um dever do gestor e um direito do(a) 

candidato(a) - quanto de realocar candidatos(as) para classificações mais próximas do 
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final da lista, dada, principalmente, a inexistência de prejuízos à Administração Pública 

em ambos os casos. 

 É o parecer. 

Natal, RN, 16 de julho de 2016 

 

Equipe Bonavides Advocacia 


