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FUNDAÇÃO UNIRG 

CONCURSO PÚBLICO N° 01/2007 
 

PARA PROVIMENTO DE CARGOS TÉCNICO ADMINISTRATIVOS  
 

RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO FINAL  
  
O Presidente da Fundação UNIRG, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO a decisão 
judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública n° 2007.0006.4542-5, que dentre vários 
questionamentos apontados pelo Ministério Público Estadual, declarou a nulidade do concurso tão-
somente com base no item 34 do Edital n° 01/2007 do Concurso Público da Fundação UNIRG, por 
entender que o referido item 34 não descreve os elementos mínimos em que consistiriam as 
demonstrações práticas exigidas para cada cargo, determinando liminarmente a devolução da taxa de 
inscrição ou o refazimento do certame; CONSIDERANDO a decisão liminar do egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado do Tocantins no Agravo de Instrumento n° 7558/07, em favor da Fundação Unirg, a 
qual suspendeu a decisão do juízo singular com relação ao cargo de assistente administrativo, ao 
fundamento de que o sub-item 20.2 do item 34 do Edital 01/2007 que se refere ao cargo de assistente 
administrativo preenche satisfatoriamente as exigências legais e, finalmente, CONSIDERANDO o 
termo de acordo extrajudicial firmado junto ao Ministério Público Estadual e a Defensoria Pública 
Estadual, homologado pelo juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Gurupi, no qual a 
Fundação Unirg se comprometeu a sanar, no prazo máximo de 30 dias, a omissão do item 34 relativa à 
segunda etapa do concurso público – provas práticas, exceto para o cargo de assistente administrativo 
cujo sub-item 20.2 preenche satisfatoriamente as exigências legais; CONSIDERANDO o Edital de 
Retificação n° 002/2007 publicado no  Diário Oficial do Estado n° 2549 de 11 de dezembro de 2007, fls. 
32, que alterou os itens 20.1, 20.2 e 20.3 do Edital n° 001/2007, RESOLVE,  
 
I - Tornar SEM EFEITO a homologação do resultado final do Concurso Público de Provas para o 
provimento de cargos públicos integrantes do quadro técnico-administrativo da Fundação Unirg para 
os cargos de Agente de Vigilância, Auxiliar de Serviços Gerais, Encanador, Técnico em Elétrica, 
Técnico em Telefonia, Técnico em Áudio e Vídeo, Técnico em Edição Gráfica Web Design, Assistente 
de Biotério, Assistente de Laboratório de Esterilização, Técnico em Manutenção de Equipamentos 
Odontológicos, Técnico em Laboratório, e Técnico em Prótese Dentária, ficando MANTIDA a 
homologação do resultado final para o cargo de Assistente Administrativo e Assistente Administrativo 
Portador de Necessidade Especial, publicada no Diário Oficial do Estado n° 2461 de 1° de agosto de 
2007, fls. 28/30 e retificação publicada no Diário Oficial do Estado n° 2468 de 10 de agosto de 2007, 
fls. 44. 
 
Gabinete do Presidente da Fundação UNIRG, em Gurupi – TO, aos 06 dias do mês de dezembro de 
2007. 

 
EZEMI NUNES MOREIRA 

Presidente da Fundação UNIRG 


