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PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
AssEssoRlA Dr, poLiTIcAs INsrrrucIoNAIs

PROVIMENTO n'9112014

Altera dispositivos do Provimento n' 20412012,, qrue
regulamenta o pedido de remog5o de servidores do
quadro permanente do Minist6rio Priblico do
Estado do Ceard e d{ outras provid6ncias.

A DRA. ELIANI ALVES NOBRE, PROCURADORA-GERAL DE
JUSTICA DO ESTADO DO CEARA EM EXERCiCIO, no uso das atribuiE6es que
lhe confere o afi. 26, inciso V, da Lei Complementar no j2, de 12 de dezembro de
2OO8, clc os artigos 27, da l_e,i n" 9.8261197 4 e 10, da Lei n. 14.043, de 21 de
dezembro de 2007 , e

CONSIDERANDO que o Estaturo dos Servidores priblicos do Estado do Cearii
(Lei 9.826, de 14 de maio de 197 4), em seu artigo 37, prevO a possibilidade de
remoE6o dos servidores priblicos do Estado do Ceari{;

CONSIDERANDO que os servidores do quadro de pessoal do Minist6rio
Pfblico do Estado do cear6, por remissdo do art. 39, da Lei 12.4g2, de 31 de iulho de
1995, est6o sujeitos ao regime de direito priblico administrativo instituido pela tri
9.826174 (Estatuto dos Servidores prjblicos do Estado do Cearii):

CONSIDERANDo que ao Minist6rio priblico 6 reconhecida a autonomia
administrativa (arr.127, g 20, da cFi88 c/c as disposiE6es do art.3o, da I_ni g.625193\,
podendo o Procurador-Geral de JustiEa praticar atos pr6prios de gestdo;

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentaEao ante os inrimeros pedidos
de remogdo e relotagdo formulados;

CONSIDERANDO a decisdo do 6rgdo Especial do coldgio de procuradores

!9 Justiea no sentido de que fosse procedido estudo para reavaliaEdo das regras de
disciplinamento da mat6ria referente aos concursos de remogdo de servidores,
notadamente, a fim de observar prazos diferenciados para inscriEao nos pedidos de
remoQao e desistdncia dos citados pedidos;

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de estabelecer crit6rios racionais
pr6vios e objetivos, visando d preservagdo dos principios da igualdade e da moralidade
administrativa;
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juridica, do regime democrdrico e dos interesses sociais e individuais indisponiveis (Cn q(.121)

EXTRATO



MINI5T6RIO P[IBLICO DO CEARA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

ASSESSORIA Df, POLiTTCAS INSTITUCIONAIS

CONSIDERANDO a decis6o proferida pelo 6rgdo Especial do Col6gio de
Procuradores de JustiEa, em sua 23a Sessio ordin6ri a, realizada no dia 16 de dezimbro
de 2013, no Processo n.o 24.61712013-4..

RESOLVE:

Art. 1" O artigo 80 do Provimento no 204120j.2, de 10 de dezembro d,e 2012,
passa a vigorar com as seguintes alterag6es:

Art. 80. (...)

( . . . )

g 40. A pedido do candidato, a inscrig6o poderd ser alterada, desde que o
respectivo requerimento seja apresentado por meio virtual at6 o r timo dia
do prazo de inscrigdo.

$ 60. Ressalvada a hip6tese prevista no $ 40, o candidato inscrito no
concurso de remogdo ndo poder6 solicitar exclus60, inclus60 0u alterag60
na ordem de preferdncia com relaE6o ds opg6es de unidades ou locatidades
indicadas, contudo, poder6 requerer, por meio virtual, sua desistdncia na
participaQao do certame no prazo de dois dias ap6s o t6rmino do prazo de
inscri96o.

Art. 2o. Este Provimento entra em vigor na data de sua publicagio, revogando_
se o Provimento n.o 2461201,3 e as demais disposig6es em contr6rio.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Procurador-Geral de Justiga, em Fortareza, 30 de abril de 2014.
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Procuradora-Geral de Justiga do Estado do Cearri em exercicio
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