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PORTARIA CE Nº 02/2022 
  

DISPÕE SOBRE A CONFIRMAÇÃO DO RESULTADO FINAL 
DIVULGADO NA PORTARIA CE Nº 01/2022 E DA FORMA E 
DATA QUE SERÁ REALIZADO O SORTEIO PÚBLICO PARA 
OS CANDIDATOS EMPATADOS EM TODOS OS CRITÉRIOS 
DE DESEMPATE, E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
Os MEMBROS DA COMISSÃO ESPECIAL criada pela Portaria nº 

001/2022-GS-SEAG, de 10/06/2022, emitida pelo Secretário Municipal de 
Administração e Gestão, publicada no DOE nº 1738, no uso das atribuições legais, 

 
CONSIDERANDO o teor da Portaria CE Nº 01/2022, publicada no DOE nº 

1751, de 01 de julho de 2022; 
 
CONSIDERANDO a não interposição de recursos pelos candidatos 

empatados em todos os critérios de desempate, conforme teor do Memorando/Ofício 
nº 4165/2022; 

 
CONSIDERANDO a Lista de Aprovados e Classificados (resultado final 

do Concurso Público de Edital nº 001/2016) publicado no Diário Oficial Eletrônico 
Municipal (DOE) nº 576A, de 23/11/2016; 

 
RESOLVEM: 
 
Art. 1º Confirmar o resultado final divulgado na Portaria CE nº 01/2022, 

publicada no DOE nº 1751, de 01 de julho de 2022, em face da não interposição de 
recursos pelos candidatos empatados em todos os critérios de desempate, conforme 
teor do Memorando/Ofício nº 4165/2022. 

 
Art. 2º O sorteio público para os candidatos empatados em todos os 

critérios de desempate, indicados no resultado no Anexo I da Portaria CE nº 
01/2022, será definido nos seguintes termos: 

 
§ 1º Todos os candidatos, com notas finais iguais, em que persistam as 

notas empatadas nos componentes, serão agrupados e receberão um número 
sequencial iniciando em 01 (um) e finalizando com o número da quantidade de 
candidatos empatados. 

 
§ 2º A ordem de numeração será dada por rigorosa ordem do número de 

inscrição sem o dígito verificador, de acordo com os dados constantes na lista 
divulgada no link http://www.facetconcursos.com.br/santarita/resultado_final.pdf. 

 
§ 3º Os candidatos poderão comparecer ao local de realização do sorteio, 

onde serão distribuídas, entre estes, senhas de 01 a 18, tendo em vista a limitação 
de capacidade da sala onde o mesmo será realizado, podendo ainda, em caso de 
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incapacidade de comparecimento do mesmo, ser o candidato representado por meio 
de procuração. 

 
§ 4º No dia e horário determinados, esta Comissão Especial, juntamente 

com 01 (um) representante da Procuradoria-Geral do Município e 01 (um) da 
Controladoria-Geral do Município, convidarão 02 (dois) candidatos, devidamente 
identificados e homologados, para proceder ao sorteio público; na ausência de 
candidatos presentes, os representantes da PGM e CGM procederão com o mesmo; 
representante do Ministério Público Estadual poderá comparecer ao sorteio público. 

 
§ 5º Serão colocados em um globo o quantitativo de números equivalente 

ao número de candidatos empatados em cada cargo, sendo, a seguir, realizado o 
sorteio, com a retirada de um número de cada vez, até ser retirado o último dos 
números colocados no globo. 

 
§ 6º A sequência sorteada será a ordem do desempate para todos os 

candidatos empatados, determinando sua ordem de classificação final no referido 
Concurso. 

 
§ 7º Ao final do processo, será redigida ata do sorteio público, assinada 

pelos representantes da Comissão Especial e representantes da PGM e CGM, 
assim como dos demais presentes, acaso existam. 

 
§ 8º O resultado final do sorteio público será divulgado no Diário Oficial 

Eletrônico Municipal (DOE). 
 
Art. 3º O sorteio público será realizado no dia 21 de julho de 2022 

(quinta-feira), às 09h00min, na Secretaria Municipal de Administração e Gestão 
(SAG), localizada na Rua Virgínio Veloso Borges, s/n, Bairro Jardins, Santa Rita, 
Paraíba, CEP 58.300-270. 

 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando 

as disposições em contrário. 
 

Santa Rita, Paraíba, 18 de julho de 2022. 
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Presidente 
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Membro 

 

Jobson Florindo Batista 
Membro 


