
 
PREFEITURA DE TEÓFILO OTONI 

Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação             

              

                 ATO DE REVGOGAÇÃO 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  - EDITAL Nº 002/2020  

OBJETIVO:  Selecionar profissionais para prestarem serviços sob contrato administrativo por 

prazo determinado nos programas e serviços da Proteção Social Básica do Ministério da 

Cidadania, executados pelo Município de Teófilo Otoni. 

 

 A Secretária Municipal de Assistência Social e Habitação, no uso de suas atribuições legais e, 

CONSIDERANDO a supremacia conferida  constitucionalmente à Administração Pública, na 

elaboração e desfazimento de atos administrativos toda vez que o interesse público assim o requer; 

CONSIDERANDO a  prerrogativa de autotutela da Administração Pública, de rever seus próprios 

atos para alcançar aspectos de legalidade, que tem o dever de obedecer à Lei e verificar a presença 

dos pressupostos de validade dos atos que pratica; 

CONSIDERANDO que a Administração  pode revogar seus próprios atos por razões de interesse 

público com fulcro na Súmula nº 473 do STF; 

CONSIDERANDO o poder-dever da Administração Pública Municipal em evitar possíveis e 

futuros atos lesivos que possam comprometer a saúde do presente processo administrativo, bem 

como, o erário público 

CONSIDERANDO a necessidade de atender aos princípios constitucionais aplicáveis à  

Administração Pública, como legalidade, razoabilidade, publicidade, impessoalidade e  

moralidade; 

CONSIDERANDO que o desfazimento ou invalidação de ato ou processo administrativo, a 

autoridade deve avaliar as conseqüências técnico-jurídicas para as partes envolvidas, ficando 

esclarecido que na fase em que se encontra o processo, este não é  capaz de gerar direitos 

subseqüentes ao presente ato de revogação, já que os candidatos inscritos, para esse momento, não 

possuem direitos subjetivos à contratação; 

CONSIDERANDO  que não persistem os motivos que ensejaram a abertura do Processo Seletivo, 

já que houve a recomposição do quadro funcional de servidores para a Função em disputa, pelo 

que não mais se caracteriza o interesse público na presente contratação, exigindo que seja desfeito 

o referido  processo Administrativo. 

 

 DECIDE, 

                              

                           REVOGAR,  por interesse público e conveniência da Administração o Edital de  

Processo Seletivo Simplificado nº 002/2020 . 

  Registre-se 

  Publique-se 

                              

                                     Teófilo Otoni, 21 de setembro de 2020.   

 

                                                        

                                                VERDIANA APARECIDA BRAZ DA SILVA 

                                             Secretária Municipal de Assistência Social e Habitação 


