
HISTÓRICO DO CONCURSO

* 7 de junho de 2010 -  Foi criada a Lei Estadual nº5.738/2010, que transforma o Procon em 
autarquia  e  garante  a  realização  de  concurso  para  181  vagas.

* 21 de dezembro de 2010 - O governador Sérgio Cabral afirmou que a seleção para o Procon 
deveria  sair  no  início  de  2011.

* 8 de fevereiro de 2011 -  O Procon estava em busca da organizadora e teria que divulgar o 
edital até 8 de junho próximo, quando expiraria o prazo de um ano para realização do concurso, 
conforme  determina  o  Artigo  54  da  Lei  Estadual  nº5.738/2010.

* 1º de abril de 2011 - O subsecretário-adjunto dos Direitos do Consumidor do Rio de Janeiro, 
José Novellino, confirmou que o Procon trabalhava para publicar o edital do concurso até 8 de 
junho e que a organizadora provavelmente seria a Fundação Ceperj. Como a seleção é inédita, o 
subsecretário também explicou que os concursos para o Procon de São Paulo seriam utilizados 
como base. Poucos dias depois, o deputado Dionísio Lins (PP), membro da Comissão de Defesa do 
Consumidor da Alerj, enviou ofício ao Procon solicitando a publicação do edital até 15 de abril, 
como  forma  de  pressão.

* 20 de abril de 2011 - José Novellino disse que a autorização da Secretaria de Planejamento e 
Gestão (Seplag) para realização do concurso já havia sido publicada no Diário Oficial.  Um dos 
impasses sobre a seleção seria a oferta inicial de vagas (as 181 poderiam vir no edital ou serem 
providas  ao  longo  da  validade  do  certame).

* 30 de maio de 2011 - A minuta do edital estava pronta e a Casa Civil havia cobrado urgência na 
divulgação  do  concurso,  de  acordo  com  José  Novellino.

* 1º de junho de 2011 -  O subsecretário-adjunto dos Direitos do Consumidor, José Novellino, 
admitiu que haveria um pequeno atraso e que a nove previsão seria soltar o edital no fim de junho. 
Ele  também  revelou  que  as  181  vagas  do  quadro  seriam  abertas  na  seleção.

*  20 de junho de 2011 -  José  Novellino,  que  passou a  ser  o  diretor-presidente  do  Procon, 
informou que o edital sairia no início de julho para atender ao decreto do governador Sérgio Cabral 
que fixa reserva de 20% das vagas dos concursos estaduais para negros e indígenas. O regulamento 
passaria  a  valer  a  partir  de  7  de  julho.

* 7 de julho de 2011 - O diretor-presidente do Procon esclareceu que estava faltando a aprovação 
da Procuradoria Geral do Estado (PGE) para divulgar o edital. O documento estava previsto para 
sair  até  o  fim  do  mês.

* 28 de julho de 2011 - O edital é adiado para início de agosto, pois faltava a análise da PGE.

* 1º de agosto de 2011 - A PGE deu parecer favorável à abertura do concurso, faltando
apenas  o  sinal  verde  da  Casa  Civil.  O  edital  fica  previsto  para  o  próximo  dia  12.

* 10 de agosto de 2011 -  O diretor-presidente do Procon, José Novellino, falou que o edital 
deveria ser atrasado por até uma semana. Desse modo, a expectativa seria divulgar o concurso até a 
próxima  sexta-feira,  dia  19.

* 16 de agosto de 2011 -  A Casa Civil autorizou oficialmente a abertura do concurso para o 
Procon, de acordo com José Novellino.  Em virtude do trâmite burocrático (envolvendo Procon, 
Casa Civil e Fundação Ceperj, organizadora), o diretor-presidente do Procon admitiu que o prazo 
para divulgação do edital iria aumentar em alguns dias.



* 19 de agosto de 2011 - O diretor jurídico do Procon, procurador do estado Carlos Edison do 
Rêgo Monteiro, informou que já estava analisando a minuta do edital e que a expectativa seria 
publicá-lo  no  início  de  setembro.

* 31 de agosto de 2011 – Fonte ligada ao Procon informa que edital do concurso está pronto e 
que  a  publicação  ocorrerá  até  o  próximo  dia  9.

* 5 de setembro de 2011 – O diretor jurídico do Procon, procurador do Estado Carlos Edison do 
Rêgo Monteiro, declarou que faltavam ajustes na formatação do curso de formação do concurso 
para o Procon para que o edital pudesse ser divulgado. Ele garantiu que o edital sairá em setembro.

* 12 de setembro de 2011 – O diretor-presidente do Procon, José Novellino, informou que a 
autarquia já finalizou todos os trâmites de sua parte para publicar,  já em setembro,  o edital  do 
concurso.

* 21 de setembro de 2011 – O diretor-presidente do Procon, José Bonifácio Novellino, diz 
que aguarda pela divulgação do edital  até o dia 30 de setembro. Ele ressalta que os 
preparativos por parte da autarquia estão prontos. O prazo seria cumprido se a Casa Civil 
e  a  Fundação  Ceperj,  organizadora,  finalizassem  os  últimos  entraves  burocráticos.

* 28 de setembro de 2011 – O diretor jurídico do Procon, procurador do Estado Carlos 
Edison do Rêgo Monteiro, informa que o prazo para previsão de divulgação do edital foi 
estendido  para  até  o  fim da primeira  quinzena de outubro.  Ele  também destaca que 
Procon e Casa Civil têm interesse em publicar o documento rapidamente.


