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RELATÓRIO DE INSPEÇÃO Nº 02/2017 

 

NATUREZA: INSPEÇÃO/ACOMPANHAMENTO EDITAIS DE PROCESSO 

SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2017 E 003/2017. 

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG – ES. 

INTERESSADO: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO – UCCI. 

 

ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR 

TEMPORÁRIO EM DESCONFORMIDADE COM AS 

HIPÓTESES QUE REZA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

(Art. 37, II e IX) 

1 – OBJETIVO 

Trata o presente relatório de inspeção dos Editais n° 002/2017 e 

003/2017 aprovados pelos Decretos Municipais n° 5.392/2017 e 5.393/2017 

respectivamente, que estabelecem normas para o processo seletivo 

simplificado para contratação temporária e formação de cadastro reserva, por 

excepcional interesse público do Município de Governador Lindenberg – ES. 

 

2 – HISTÓRICO 

No dia 06/12/2017 a Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg – 

ES publicou no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo, 

instituído e administrado pela AMUNES, no endereço eletrônico 

www.diariomunicipales.org.br, os Editais n° 002/2017 e 003/2017 e respectivos 

Decretos de aprovação nº 5.392/2017 e 5.393/2017 que estabelecem normas 

para o processo seletivo simplificado para contratação temporária e formação 

de cadastro reserva, por excepcional interesse público do Município de 

Governador Lindenberg – ES. 

O Edital nº 002/2017 estabelece normas para contratação temporária 

para preenchimento de vagas e cadastro reserva conforme descrição abaixo: 

 

 

 

http://www.diariomunicipales.org.br/
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DENOMINAÇÃO 

DO CARGO 

VAGAS VENCIMENTOS 

R$ 

JORNADA DE 

TRABALHO 

REQUISITOS 

MÍNIMOS 

Agente de 

Fiscalização e 

Arrecadação 

CR* 1.047,11 40 h semanal 

2º grau completo 
(Ensino Médio) e 

noção de informática 

Assistente Social CR* 2.472,84 20 h semanal Curso Superior 
Completo 

Atendente CR* 937,00 40 h semanal 2° Grau Completo 
(Ensino Médio) 

Auxiliar de 

Serviços Gerais 

10 + 

CR* 
937,00 40 h semanal 

4ª Série do Ensino 
Fundamental 

Auxiliar 

Administrativo 
CR* 1.047,11 40 h semanal 

2º Grau Completo 
(Ensino Médio) e 
conhecimento de 

informática. 

Auxiliar de 

Consultório 

Odontológico 

CR* 937,00 40 h semanal 

Ensino Fundamental 
Completo e 

habilitação legal para 
o exercício da 

profissão, e a devida 
Inscrição no órgão 

competente 

Auxiliar de 

Enfermagem 
CR* 1.047,11 40 h semanal 

Ensino Fundamental 
Completo acrescido 
de Curso de Auxiliar 
de Enfermagem e 

habilitação legal para 
o exercício da 

profissão, e a devida 
Inscrição no órgão 

competente 

Educador Social CR* 937,00 20 h semanal 

Ensino Médio 
Completo, Curso de 
Artes, Experiências 

de Trabalhos 
Artísticos com 

Crianças e 
Adolescentes 
devidamente 
comprovada 

Engenheiro Civil CR* 2.472,84 30h semanal 

Ensino Superior 
Específico, 

Habilitação legal para 
o exercício da 

profissão 

Engenheiro CR* 2.472,84 20 h semanal Ensino Superior 
Específico, 
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Eletricista Habilitação, legal para 
o exercício da 

profissão 

Enfermeiro CR* 2.472,84 20 h semanal 

Curso de Nível 
Superior de 

Enfermagem, 
acrescido de 

habilitação legal para 
o exercício da 

profissão 

Farmacêutico CR* 2.472,84 40 h semanal 

Curso de Nível 
Superior em 

Farmácia-Bioquímica, 
acrescido de registro 

no respectivo 
conselho de classe 

Fisioterapeuta CR* 2.472,84 20 h semanal 

Curso de Nível 
Superior em 
Fisioterapia, 

acrescido de registro 
no respectivo 

Conselho de Classe 

Motorista 
05 + 

CR* 
1.047,11 40 h semanal 

4ª Série do Ensino 
Fundamental e 

careteira de 
habilitação categoria 

“D” 

Odontólogo CR* 2.472,84 20 h semanal 

Curso de Nível 
Superior em 
Odontologia, 
acrescido de 

habilitação legal para 
o exercício da 

profissão, com o 
devido registro no 
órgão competente 

Odontólogo CR* 4.155,63 40 h semanal 

Curso de Nível 
Superior em 
Odontologia, 
acrescido de 

habilitação legal para 
o exercício da 

profissão, com o 
devido registro no 
órgão competente 

Psicólogo CR* 2.472,84 20 h semanal 

Curso de Nível 
Superior em 

Psicologia e registro 
no respectivo 

conselho de classe 
Técnico de 

Contabilidade 
CR* 1.204,18 40 h semanal 

2º grau completo 
(específico) e noção 

de informática 
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Trabalhador 

Braçal 
CR* 937,00 40 h semanal 

2ª Série do Ensino 
Fundamental 

Vigia CR* 937,00 40 h semanal 4ª Série do 1° grau 

 

Na data de 07 de dezembro de 2017, o Prefeito Municipal, através do 

Decreto nº 5.401/2017 faz alteração do inciso VIII, do item 5 do Edital nº 

002/2017(Decreto 5.392/2017) exigindo a obrigatoriedade de inscrição no 

conselho de classe do profissional de Auxiliar de Consultório Odontológico. 

E o Edital nº 003/2017 estabelece normas para contratação temporária 

para preenchimento de vagas e cadastro reserva conforme descrição abaixo: 

 

DENOMINAÇÃO 

DO CARGO 

VAGAS VENCIMENTOS 

R$ 

JORNADA DE 

TRABALHO 

REQUISITOS 

MÍNIMOS 

Médico Clínico 

Geral Plantonista 

12 horas 

08  

+  

CR* 

2.472,84 
12 h por plantão 

semanal 

Curso de Nível 
Superior em 
Medicina, e 

especialização na 
área que atua e 

registro no respectivo 
conselho de classe 

Médico Clínico 

Geral Plantonista 

24 Horas 

03 

 +  

CR* 

4.935,80 
24 h por plantão 

semanal 

Curso de Nível 
Superior em 
Medicina, e 

especialização na 
área que atua e 

registro no respectivo 
conselho de classe 

Médico 

Dermatologista 

Programa de 

Hanseníase 

CR* 1.780,18 12 h semanal 

Curso de Nível 
Superior em 
Medicina, e 

especialização na 
área que atua e 

registro no respectivo 
conselho de classe 

Médico 

Ginecologista 
CR* 2.472,84 12 h semanal 

Curso de Nível 
Superior em 
Medicina, e 

especialização na 
área que atua e 

registro no respectivo 
conselho de classe 

Médico Pediatra 

02  

+  

CR* 

2.472,84 12 h semanal 

Curso de Nível 
Superior em 
Medicina, e 

especialização na 
área que atua e 
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registro no respectivo 
conselho de classe 

Médico Clínico 

Geral do PSF 

03  

+  

CR* 

8.130,57 40 h semanal 

Curso de Nível 
Superior em 
Medicina, e 

especialização na 
área que atua e 

registro no respectivo 
conselho de classe 

 

Na data de 07 de dezembro de 2017, o Prefeito através do Decreto 

Municipal nº 5.402/2017 faz a supressão do inciso lX, do item 5 do Edital nº 

003/2017(Decreto 5.393/2017) que rezava o seguinte: 

5 – O candidato deverá entregar a documentação abaixo relacionada 

exigida juntamente com o Requerimento de Inscrição e instrumento 

procuratório (se for o caso) em envelope lacrado (citado no item 4): 

... 

IX – declaração de experiência profissional de 02 anos na área de 

urgência e emergência no atendimento de adultos e crianças 

(exclusivo para Médicos Plantonista);(grifado) 

 

 

3 – PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE 

 

Em consonância com as atribuições do Controle Interno desta 

Municipalidade instituída pela Lei Municipal nº 648, de 10 de abril de 2013, no 

cumprimento das atribuições estabelecidas nos art. 31,70, e 74 da Constituição 

Federal, art. 29, 70 e 76 da Constituição Estadual, art. 48 e 50 da Lei Orgânica 

Municipal, com o objetivo de desempenhar suas funções de controle foram 

avaliadas cláusulas editalícias do referido processo seletivo simplificado para 

contratação temporária, por excepcional interesse público. 

Os requisitos para ingresso em cargos e empregos públicos estão na 

Constituição Federal, art. 37, II: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 

... 
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II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação 

prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de 

acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na 

forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em 

comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;  

 

Ainda na Constituição Federal dispõe sobre a contratação temporária, 

art. 37, IX: 

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo 

determinado para atender a necessidade temporária de excepcional 

interesse público. 

 

Neste sentido, o Município de Governador Lindenberg sancionou a Lei 

nº 637, de 25 de fevereiro de 2013 que dispõe sobre contratação por tempo 

determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse 

público, nos termos do inciso IX, do art. 37 da Constituição Federal: 

Artigo 1º Para atender a necessidade temporária de excepcional 
interesse público, os órgãos da Administração Municipal poderão 
efetuar contratação de pessoal, por tempo determinado, nas 
condições e prazos previstos nesta Lei. 

  
Artigo 2º Para os efeitos desta Lei caracteriza-se a necessidade 
temporária quando: 

  
I - os serviços não puderem ser atendidos com os recursos humanos 
de que dispõe a Administração Pública, ou; 

  
II - Os serviços forem de natureza transitória; 
 

Na mesma Lei, art. 3º, são definidos os critérios que justificam a 

contratação temporária: 

Artigo 3º Considera-se necessidade temporária de excepcional 

interesse público os serviços indispensáveis: 

I - à assistência de situação declarada de calamidade pública; 

II - ao combate de surtos epidêmicos; 

III - à admissão de servidor substituto em casos: 

a) de licença por motivo de acidente de trabalho ou doença 

ocupacional; 

b) de licença para tratamento de saúde devidamente comprovado em 

processo administrativo; 

c) de licença maternidade; 

d) em decorrência de gozo de período de férias de servidor efetivo, 

desde que sua ausência traga prejuízo à administração. 
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IV - à admissão de pessoal para cumprir carência na Administração 

Pública Municipal, obedecidos aos seguintes requisitos:  

a) a contratação somente vigorará até o preenchimento das vagas, 

através de concurso público; 

b) não poderá ser feita contratação se for possível o suprimento da 

carência, através de remanejamento de pessoal dentro da própria 

administração; 

V - ao suprimento de atividades que não tenham sido suficientemente 

providas pela nomeação de candidatos aprovados em concurso 

público, enquanto não for realizado novo concurso; 

VI - à admissão de pessoal indispensável para funcionamento dos 

Programas ou Projetos criados pelos Governos Federal, Estadual 

e/ou Municipal e custeados através de financiamento bipartite ou 

tripartite, bem como para os Programas ou Projetos transitórios 

criados pelo Município; 

VII - à contratação de serviços indispensáveis ao atendimento das 

necessidades de pessoal decorrentes da organização e 

funcionamento dos serviços municipais de saúde; 

VIII - à execução de Convênios que venham a atender a satisfação 

do interesse público. 

IX - à coleta de dados, realização de recenseamentos ou pesquisas; 

X - ao atendimento de outras situações de urgência definidas em lei 

ou regulamento. 

 

O Supremo Tribunal Federal interpreta que a contratação temporária é 

uma exceção à regra, devendo esta preencher alguns requisitos legais: 

1 – os casos excepcionais de interesse público estejam previstos em lei; 

2 – o prazo de contratação seja predeterminado; 

3 – a necessidade seja temporária; 

4 – o interesse público seja excepcional; 

5 – a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a 

contratação para os serviços ordinários permanentes. 

Trata – se das ponderações do Recurso Extraordinário nº 658.026/MG: 

Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação 

direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de 

trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete 

texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte 

Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo 
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determinado para atendimento a necessidade temporária de 

excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de 

atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos 

jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. 

Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso 

provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. 

Modulação dos efeitos. 

1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da 

Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos 

incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a 

constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de 

contratação temporária de servidores públicos”. 

2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 

37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse 

dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser 

interpretadas restritivamente. 

3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal 

pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da 

Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação 

temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos 

em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a 

necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; 

e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a 

contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e 

que devam estar sob o espectro das contingências normais da 

Administração. 

4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não 

respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da 

obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como 

objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, 

dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. 

Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência 

do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim 

de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 

5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de 

la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente 

a pliada pa a cultu a de gestão est atégica ) ue co siste a 

interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara 

do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de 
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administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades 

administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 

6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar 

procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, 

inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, 

aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o 

cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do 

excepcional interesse social. (Disponível em 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID

=7098736 em 11/12/2017). 

 

Denota – se que o STF entende que a lei que versa sobre a contratação 

temporária deve especificar claramente as excepcionalidades, respeitando os 

princípios constitucionais, precavendo de que a Administração não se utilize 

deste instrumento como fuga a aplicação de concurso público para 

preenchimento de vagas de caráter permanente. 

Quanto ao mérito dos referidos editais, merecem destaque algumas 

cláusulas editalícias.  

Considerando que houve dois editais distintos, as ponderações serão 

em partes individuais, retratando primeiramente o Edital nº 002/2017. 

O Edital nº 002/2017 estabelece normas para o processo seletivo 

simplificado para contratação temporária, por excepcional interesse público, de 

auxiliar de serviços gerais e motorista, e formação de cadastro reserva para 

eventual contratação dos cargos de agente de fiscalização e arrecadação, 

assistente social, atendente, auxiliar administrativo, auxiliar de consultório 

odontológico, auxiliar de enfermagem, educador social, enfermeiro, engenheiro 

civil, engenheiro eletricista, farmacêutico, fisioterapeuta, odontólogo, psicólogo, 

técnico em contabilidade, trabalhador braçal e vigia. 

A norma que estabelece o Plano de Cargos e Salários do Município de 

Governador Lindenberg é a Lei Municipal nº 524/2011 no qual dispõe sobre os 

cargos acima mencionados. 

Ressaltando que o cargo de agente de fiscalização e arrecadação é de 

caráter continuado a ser exercido exclusivamente por servidores efetivos,  

 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=7098736
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=7098736
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imputando responsabilidades de interesse público permanente, como dispõe o 

art. 37, XXll da Constituição Federal: 

 

XXII - as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, atividades essenciais ao funcionamento do 

Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas, terão 

recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão 

de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e 

de informações fiscais, na forma da lei ou convênio. 

 

Logo, torna – se irregular a contratação temporária para o cargo de 

agente de fiscalização e arrecadação por meio de títulos e experiência 

profissional conforme rege o Edital nº 002/2017.  

Retratando o cenário administrativo atualmente da Prefeitura, constata-

se: 

➢ o Setor Tributário conta com apenas um terço de servidores efetivos na 

função de agente de fiscalização e arrecadação.  

➢ o Município é composto por oito Secretarias conforme Lei Municipal nº 

332/2007 que dispõe sobre a Estrutura Administrativa e apenas a 

Secretaria Municipal de Saúde é estruturada com servidores efetivos no 

cargo de Auxiliar Administrativo que garantem a continuidade dos 

serviços burocráticos e administrativos. As demais Secretarias são 

estruturadas com servidores contratados e comissionados o que dificulta 

a continuidade dos serviços públicos, principalmente na troca de gestão, 

como abertura de processos, identificação das demandas e outras 

atividades pertinentes.  

➢ o Setor de Almoxarifado e Patrimônio também é estruturado apenas com 

servidores contratados e comissionados e um agravante: o Sistema de 

Contabilidade deve trabalhar integrado ao Sistema de Patrimônio devido 

o envio de informações ao Tribunal de Contas por meio do Sistema 

Cidades mensalmente. Havendo o afastamento destes servidores, 

impossibilita a fidedignidade das informações no sistema contábil. 
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➢ o corpo técnico de engenharia também é de servidores contratados e 

exercem atividades de caráter permanente e continuado. 

➢ a Assessoria Jurídica é outro setor composto apenas com profissionais 

comissionados que exercem atividades continuada. Destacando que o 

Município deve avaliar a viabilidade de criação da Procuradoria por lei, 

pois não está contemplado na Lei Municipal nº 524/2011 para posterior 

realização de concurso público para preenchimento das vagas. 

Assim como os demais cargos, vislumbra – se uma necessidade 

intercorrente para manutenção continuada do serviço público básico, 

excetuando as excepcionalidades da contratação temporária que rege a 

legislação, descaracterizando a transitoriedade, que resulta em burla do 

concurso público. 

Quanto às exigências do Edital destaca – se que o profissional Técnico 

de Contabilidade também precisa de inscrição no conselho de classe para 

exercer a sua profissão.  

Assim consta no item 5, inciso VIII do Edital 002/2017: 

5 - O candidato deverá entregar a documentação abaixo relacionada 

exigida juntamente com o Requerimento de Inscrição e instrumento 

procuratório (se for o caso) em envelope lacrado (citado no item 4): 

... 

VIII - fotocópia autenticada em cartório da carteira de identidade 

profissional, acompanhada da certidão em original de regularidade 

emitida pelo Conselho de Classe para os cargos de Assistente Social, 

Enfermeiro, Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista, Farmacêutico, 

Fisioterapeuta, Odontólogo e Psicólogo, sendo inválida a certidão que 

não apresentar rigorosamente a situação atualizada do candidato; 

 

Inclui – se no inciso VIII o profissional Auxiliar de Consultório 

Odontológico por meio do Decreto nº 5.401/2017. Mas constata – se que não 

há tal exigência para o profissional Técnico de Contabilidade. 

A Lei Federal nº 12.249, de 11 de Junho de 2010 alterou o Decreto-Lei 

nº 9.295/1946 e extinguiu a profissão de técnico em contabilidade, ressalvado 

os profissionais no mercado formados antes da vigência da referida lei e os que  
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foram aprovados no Exame de Suficiência e solicitou a inscrição até primeiro 

de junho de 2015. 

Após esta data, não há registro no Conselho de Contabilidade para os 

técnicos. Precisarão cursar o bacharelado em Ciências Contábeis para exercer 

a profissão.  

Diante da falta desta exigência, incorre em uma irregularidade do Edital. 

No item 6.1.5.1, letra “b” delimita a contagem de tempo de serviço no 

cargo pleiteado até o limite de 60 meses, considerando o tempo limite de 

novembro de 2017: 

 

6.1.5.1 - Para os fins do disposto neste Edital, no item 6.1.4, alínea 

“a”: 

a)... 

b) a contagem do tempo de serviço no cargo pleiteado será até o 

limite de 60 meses, considerando o tempo limite o mês de novembro 

de 2017. 

 

Na avaliação de títulos de processo seletivo simplificado, a 

Administração deve abster – se de impor limitação temporal em relação ao 

tempo de serviço prestado específico para o cargo pleiteado. Redação dada 

pelo Acórdão TC 589/2017 – Segunda Câmara do Tribunal de Contas do 

Estado do Espírito Santo. 

O item 6.1.8 exige que a pontuação de participação em cursos, 

Conferências, Seminários, Simpósios, Palestras e Campanhas com duração de 

08(oito) horas devem ser a partir do ano de 2014, apresentando Certificado ou 

Declaração de participação fornecida pela entidade responsável: 

 

6.1.8 - Para pontuação de Participação em Cursos, Conferências, 

Seminários, Simpósios, Palestras e Campanhas com duração de 08 

(oito) horas (todos a partir de 2014) em que o candidato não possua 

CERTIFICADO, será necessária a entrega de declaração de 

participação em papel timbrado, contendo o carimbo de CNPJ da 

entidade que organizou o respectivo evento, data de realização do 
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mesmo, carimbo e assinatura do responsável pela emissão do 

documento e data de expedição do mesmo. 

 

No entanto, nos anexos II e III a exigência é que estas capacitações 

devem ser a partir de 01/01/2015. Verifica divergência do Edital e os seus 

anexos. 

No item 6.1.8 constata ainda que os cursos de 08 (oito) horas serão 

computados para fins de pontuação. Mas nos anexos II e III as exigências para 

pontuação são cursos avulsos no mínimo de 80 horas, com critérios de 

pontuação diferente de carga horária nos intervalos de 80h a 120h e os cursos 

acima de 120h. 

Extrai - se do item 6.1.8 que apenas Conferências, Seminários, 

Simpósios, Palestras e Campanhas com duração de 08(oito) horas serão 

computados para pontuação, excluindo os cursos de carga horária inferior às 

80h. Nota – se outra divergência do Edital e seus anexos. 

Tratando do Edital nº 003/2017 estabelece normas para o processo 

seletivo simplificado para contratação temporária, por excepcional interesse 

público, de médico clínico geral plantonista 12 horas semanais, médico clínico 

geral plantonista 24 horas semanais, médico dermatologista programa de 

hanseníase, médico ginecologista, médico pediatra e médico clínico geral do 

PSF para a rede municipal de saúde. 

Verifica – se que no item 5, inciso IX o Edital exigia experiência 

profissional de 02 anos na área de urgência e emergência no atendimento de 

adultos e crianças (exclusivo para Médico Plantonista): 

 

5 - O candidato deverá entregar a documentação abaixo relacionada 

exigida juntamente com o Requerimento de Inscrição e instrumento 

procuratório (se for o caso) em envelope lacrado (citado no item 4): 

... 

IX - declaração de experiência profissional de 02 anos na área de 

urgência e emergência no atendimento de adultos e crianças 

(exclusivo para Médico Plantonista); 

 

E por meio do Decreto nº 5.402/2017 foi suprimido esta restrição do 

edital. 
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No item 6.4.1, letra “b” delimita a contagem de tempo de serviço no 

cargo pleiteado até o limite de 60 meses, considerando o tempo limite de 

novembro de 2017: 

 

6.4.1 - Para os fins do disposto neste Edital, no item 6.3, alínea “a”: 

a)... 

b) a contagem do tempo de serviço no cargo pleiteado será até o 

limite de 60 meses, considerando o tempo limite o mês de novembro 

de 2017. 

 

Na avaliação de títulos de processo seletivo simplificado, a 

Administração deve abster – se de impor limitação temporal em relação ao 

tempo de serviço prestado específico para o cargo pleiteado. Redação dada 

pelo Acórdão TC 589/2017 – Segunda Câmara do Tribunal de Contas do 

Estado do Espírito Santo conforme já mencionado. 

O item 6.6.3 exige que a pontuação de participação em Conferências, 

Seminários, Simpósios, Palestras e Campanhas com duração de 08(oito) horas 

devem ser a partir do ano de 2015, apresentando Certificado ou Declaração de 

participação fornecida pela entidade responsável: 

 

6.6.3 - Para pontuação de Participação em Conferências, Seminários, 

Palestras, Simpósios, Campanhas com duração de 08 (oito) horas 

(todas as participações na área da saúde prestadas a partir de 2015), 

em eventos em que o candidato não possua CERTIFICADO, será 

necessária a entrega de declaração de participação em papel 

timbrado, contendo o carimbo de CNPJ da entidade que organizou o 

respectivo evento, data de realização do mesmo, carimbo e 

assinatura do responsável pela emissão do documento e data de 

expedição do mesmo. 

 

E no Anexo II – Formulário de Inscrição, a exigência é apresentação de 

Certificado de curso avulso na área de saúde com duração igual ou superior a 

120 (cento e vinte) horas a partir de 01/01/2013, bem como Certificado ou 

declaração de participação em Congressos, Conferências, Fóruns, Seminários, 
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Palestras, Simpósios e Campanhas na área de saúde, com duração igual ou 

superior a 08 (oito) horas a partir de 01/01/2013 para computação de pontos.  

Enquanto que no Anexo III – a exigência é condizente com as regras do 

Edital. Nota – se divergência das regras do Edital e os seus anexos. 

Em síntese, os cargos predispostos no Edital nº 003/2017 são de caráter 

permanente para garantir a continuidade dos serviços básicos de saúde do 

Município de Governador Lindenberg e atender o Programa Saúde da Família, 

sendo uma atividade contínua por tempo indeterminado. 

 

4- CONCLUSÃO 

 

Após relatos e constatações estritamente na avaliação das cláusulas 

editalícias dos Editais 002/2017 e 003/2017 e seus anexos que trata – se de 

processo seletivo simplificado para contratação temporária, por excepcional 

interesse público, reinteramos que se faz necessário a observância de alguns 

critérios legais que justificam tal procedimento devido a natureza do cargo e 

sua complexidade. 

Conclui – se na inconstitucionalidade de contratação temporária para o 

cargo de agente de fiscalização e arrecadação e demais cargos que executam 

funções burocráticas e permanentes, a fim de evitar aplicação de concurso 

público nos termos da Constituição Federal. 

Quanto ao mérito de realização de processo seletivo simplificado 

apreciando apenas qualificação profissional e títulos, os Órgãos de Controle 

não tem posicionamento pacífico da matéria, mas ressaltamos que o Governo 

Federal editou o Decreto nº 4.748, de 16 de Junho de 2003 que regulamenta a 

Lei Federal nº 8.745, de 09 de Dezembro de 1993 que dispõe sobre a 

contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de 

excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da 

Constituição Federal e o referido decreto rege no art. 4º a obrigatoriedade de 

prova escrita para contratação temporária: 

Art. 4º  A contratação de pessoal de que trata este Decreto dar-se-á 

mediante processo seletivo simplificado, compreendendo, 
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obrigatoriamente, prova escrita e, facultativamente, análise 

de curriculum vitæ, sem prejuízo de outras modalidades que, a 

critério do órgão ou entidade contratante, venham a ser exigidas. 

Nas hipóteses permissivas da lei para realização de processo seletivo 

simplificado, a prova escrita garante a isonomia dos candidatos, sendo avaliado 

o quesito conhecimento da matéria do cargo, no qual é pleiteado, seguida de 

avaliação de títulos com parâmetros predefinidos de pontuação, prezando pelo 

princípio da razoabilidade, legalidade, impessoalidade e moralidade 

administrativa. 

Acrescenta – se a necessidade de divulgação da Comissão 

Organizadora e Examinadora que não foi divulgada com os respectivos Editais. 

Evidencia – se que o processo seletivo simplificado em tela possui 

elementos suficientes que burla o concurso público, não obstante as 

irregularidades apontadas. 

Por fim, recomendo a Administração que adote procedimentos legais 

quanto ao processo seletivo simplificado, a natureza dos cargos e suas 

complexidades, respeitando os princípios constitucionais, de modo a garantir a 

continuidade dos serviços públicos e evitar a rotatividade de servidores. 

 

Governador Lindenberg – ES, 12 de Dezembro de 2017. 
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