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CONCURSO PÚBLICO PARA CARGOS EFETIVOS NA PREFEITURA DE INGÁ (PB) 

EDITAL Nº 002/2022, PUBLICADO EM 03 DE NOVEMBRO DE 2022 

 

RESULTADO DA ANÁLISE DOS PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

 

De 04/11/2022 até 08/11/2022, o Instituto Igeduc recepcionou os pedidos de impugnação 

do EDITAL Nº 002/2022 do concurso público para a Prefeitura de Ingá (PB), contabilizando 3 (três) 

pedidos de impugnação cujas respostas encontram-se abaixo transcritas. 

 

Pedido nº 1. O pedido de impugnação foi PARCIALMENTE DEFERIDO, pois o edital é claro 

ao determinar, para todos os cargos individualmente, que o requisito é exigido no momento da 

posse, como se pode observar no item "a) Escolaridade mínima para o cargo (REQUISITO):", 

presente no descritivo de todos os cargos elencados no CAPÍTULO 3. CARGOS E VAGAS, do 

edital. Ao mesmo tempo, coube retificar o teor do item 3 do CAPÍTULO 3. CARGOS E VAGAS, a 

fim de remover o trecho "nomeação para a". 

Pedido nº 2. O pedido de impugnação foi INDEFERIDO, pois o edital é claro no item 1 do 

CAPÍTULO 9. NOMEAÇÃO E POSSE DOS APROVADOS, ao determinar que "O provimento das 

vagas estipuladas neste edital e das vagas que eventualmente venham a ser abertas, assim 

como a nomeação para a posse e a posse dos candidatos, SÃO DE RESPONSABILIDADE 

EXCLUSIVA da Prefeitura de Ingá (PB), a qual publicará seus atos na imprensa oficial e no site 

www.inga.pb.gov.br, respeitados o prazo de validade do certame, a necessidade e a 

conveniência da Administração Pública, a ordem de classificação específica dos candidatos 

habilitados". Logo, o texto do edital é claro, completo e coerente ao determinar que novas 

convocações para os cargos do presente concurso devem respeitar a classificação definitiva do 

certame. 

Pedido nº 3. O pedido de impugnação foi PARCIALMENTE DEFERIDO, pois o Igeduc e a 

Comissão do Concurso concordaram em incluir o trecho "curso superior completo de formação 

de professores dos anos iniciais" nos requisitos do cargo de PROFESSOR PEDAGÓGICO (item "a" 

do Capítulo 3.5. Cargos de Professor). 

 

As devidas atualizações do edital já constam na versão consolidada desse documento, 

disponível em https://concursos.igeduc.org.br/prefeitura-de-inga-pb/downloads. 

 

Recife, 09 de novembro de 2022. 

 

Equipe Igeduc 
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