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PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO 
DSEI AMAPÁ E NORTE DO PARÁ 

 

COMUNICADO 

O INSTITUTO OVÍDIO MACHADO, em respeito aos candidatos inscritos no Processo Seletivo 

Público Simplificado destinado à seleção de profissionais para atuação nas áreas indígenas de 

abrangência do DSEI Amapá e norte do Pará, regido pelo EDITAL Nº 01/2018 – IOM, DE 29 

DE NOVEMBRO DE 2018 – RETIFICADO EM 18/01/2019, vem comunicar a todos os 

interessados que no último dia 30/01 foi realizada na Justiça Federal de Primeiro Grau do 

Estado do Amapá Audiência de Conciliação relativa ao Processo nº 1001811-

58.2019.4.01.3100, de autoria do Ministério Público Federal do Amapá e que, desde 

02/04/2019, abriu discussões acerca do referido Seletivo, ocasionando, inclusive, a suspensão 

da sua realização desde aquela data.  

Destacamos aos interessados que na ocasião da citada audiência foi, finalmente, celebrado 

acordo entre as partes envolvidas – MPF/Amapá, União (SESAI), IOM e Fundação 

Sousandrade – no sentido de dar continuidade ao Processo Seletivo e de se proceder com a 

exclusão de exigências editalícias consideradas com excesso de rigor que, na visão das 

partes, prejudicaram o bom andamento do certame fazendo com que o número de aprovados, 

até a etapa de entrevistas, fosse muito baixo, o que não atenderia a necessidade das 

comunidades indígenas da região assistida. 

Nessa oportunidade, se faz mister evidenciar que no curso de todo o Processo Judicial agora 

finalizado, nenhuma irregularidade na execução das etapas do Seletivo até então realizadas 

fora apontada nos autos e nenhuma situação que colocasse em suspeita a sua transparência e 

legalidade pôde ser levantada por nenhuma das partes envolvidas na ação, o que, mais uma 

vez, demonstra a seriedade e idoneidade da instituição IOM e o seu compromisso com os 

povos indígenas do Amapá e norte do Pará de prestar serviços de saúde eficientes e de 

qualidade, buscando sempre o diálogo com as lideranças e entidades que representam e 

conhecem bem esses povos e os seus verdadeiros anseios. 

Para finalizar destacamos aos candidatos, e a quem interessar possa, que estamos em 

permanente contato com a Fundação Sousandrade, empresa responsável pela realização do 

Seletivo, a fim de que seja providenciada o mais breve possível a relação final de aprovados, 

nos termos do acordo celebrado e sem nenhum prejuízo para aqueles candidatos que já 

vinham logrando êxito nas etapas até então realizadas, e obtivemos como resposta  “que está 

sendo muito delicado o trabalho de readequação das condições de avaliação dos candidatos e 

isto requer tempo e atenção redobrada”, e sendo assim, foi dada por aquela Fundação uma 

previsão para divulgação do resultado final do Processo Seletivo para o dia 12 ou 13/02. 

São Luís, 07/02/2020 

Adriana Gama Meireles 
Presidente 
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