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O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás 
(TCMGO), por meio da Secretaria de Atos de Pessoal, trabalha com o 
escopo de uniformizar os procedimentos na análise dos editais de 
concurso público e processo seletivo público, procurando, dessa 
forma, exercer sua competência primária, esculpida no inc. III do art. 

Com o objetivo de minimizar a existência de irregularidades que contami-
nem os certames e provoquem, por consequência, a intervenção desta Casa, 
mediante a expedição de medidas cautelares, inclusive suspendendo a realização 
de concursos públicos, este Tribunal impôs aos municípios goianos o dever de 
protocolizar no TCM os editais de concurso público e processo seletivo público, 
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, antes do inicio das inscrições, nos 
termos constantes do art. 7º, I e parágrafo único, I c/c art. 8º da Instrução Normati-
va n.º 10/2015, bem como informar os editais eletronicamente, até 3 dias após 
sua publicação, nos termos do art. 5º, I da Instrução Normativa n.º 09/2015.

Seguindo esse propósito, este guia trata de questões que, geralmente, são 
constatadas durante a análise dos processos relativos a tais materiais de concurso 
publico e processo seletivo público, sem, contudo, haver a  pretensão de esgotar 
o tema, tendo por objetivo apenas orientar os gestores quando da elaboração 
dos editais e na execução das fases que compõem os certames destinados à 
seleção e recrutamento de pessoal para provimento de cargos públicos.

à execução do processo elaboradas questões práticas, em forma de perguntas e 
respostas, de modo a facilitar a compreensão das normas que regem a matéria a 
todos aqueles que buscam orientação ou maior conhecimento sobre a elabora-
ção de editais para realização de concursos públicos.

Acreditamos que estas orientações são de grande valia na solução dos 
problemas práticos encontrados nesta seara, bem como se constituirá num 
instrumento importante na condução da tarefa de recrutamento de pessoal, de 

referentes à matéria.
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8 Concurso Público

Do Edital do
Concurso Público / Processo  

Seletivo Público

 Concurso Público

1. O que é um concurso público? 

2. Qual o procedimento inicial para que a 

1.1   O processo seletivo público é idêntico 
        ao  concurso público?

administração pública possa realizar um 
concurso? 

Para realização de um concurso é necessário que, primeiramente, 

existentes em seus Quadros e que haja previsão orçamentária para o 
preenchimento das vagas. 

Caso a necessidade seja constatada por algum Secretário, este 
deverá solicitar a autorização ao Chefe do Poder Executivo para realização do 
concurso.

O concurso público é um procedimento técnico, constitucionalmente 
previsto, para o provimento de cargos públicos, que permite a partici-
pação de todos os interessados, nas mesmas condições, objetivando 
a escolha dos melhores candidatos.

O processo seletivo público (PSP) tem idêntico conceito do concurso 
público, o que difere ambos é o fato de que o PSP visa exclusivamente à 
seleção de pessoal para o provimento dos cargos de Agente Comunitário 
de Saúde e Agente de Combate a Endemias, já o concurso público destina-
-se à seleção para provimento de todos os demais cargos públicos efetivos.

Diante disso, as regras constantes neste material, aplicam-se às duas  
as formas de seleção, indistintamente.

Importante registrar que o processo seletivo público foi instituído 
pela Emenda Constitucional n. 51, de 14 de fevereiro de 2006.

9
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É a peça mais importante do certame, visto que �xa as regras 
a que se submeterão tanto os candidatos quanto a administração 
pública. Importante salientar que, embora o edital possa ser consi-
derado “a lei do concurso”, essa normatização deve obediência aos 

princípios constitucionais, às normas administrativas, bem como às especi�cida-
des do concurso e da função pública que se pretende preencher.

          A Constituição não prevê um princípio do concurso público. Porém 
traz princípios explícitos e implícitos relativos ao procedimento do concurso 
público (moralidade, impessoalidade, publicidade, entre outros). Dessa forma, 
não se pode admitir que na elaboração dos editais predomine a faculdade discri-
cionária do administrador público.

Após a autorização de realização do concurso deve ser esco-
lhida a entidade organizadora do certame (por meio de licitação, 
dispensa ou inexigibilidade, conforme o caso). Uma vez escolhida a 
organizadora, a ela deve ser a ela repassada toda a legislação munici-
pal (lei que disponha sobre a remuneração, atribuições, carga horária 

etc) relativa aos cargos que serão objeto do concurso e demais informações para 
que a empresa responsável possa confeccionar a minuta do edital a promover a 
abertura do concurso.

10 Concurso Público

5. O edital pode ser modifi cado após a sua 
publicação?

Excepcionalmente, sim. Constatada alguma falha posterior a 
sua publicação, poderá ser feita a reti cação, ou seja, é permitido 
acrescentar, corrigir e/ou modi ar informações do concurso. Porém, 
qualquer regra nova (datas, requisitos, conteúdos, vagas etc) deve 
ser amplamente divulgada pela banca organizadora do concurso, da 

mesma forma que a ocorrida com o edital inicial. Neste caso, deve-se garantir 
aos candidatos que desistirem de participar do certame a devolução dos valores 
de inscrição.

3. Qual o próximo passo? 

4.  O que é o edital? 

Concurso Público 11

Ademais, em face do princípio da legalidade, a Administração Pública 
poderá, enquanto não concluído e homologado o concurso público, alterar 
as condições do certame constantes no respectivo edital, para adaptá-las à 
legislação aplicável à espécie. 

6. O edital deve ser encaminhado ao TCMGO?
Sim, obrigatoriamente, de forma física e eletrônica. Nos termos 

da Instrução Normativa nº 10/2015, os editais de concurso público e 
processo seletivo público deverão ser protocolizados no TCMGO até 
de 30 (trinta) dais antes do início das inscrições, conforme especi�ca-

do em seu art. 7º, I, acompanhado dos documentos discriminados no parágrafo 
único, inciso I do referido artigo.

Os editais do concurso público e do processo seletivo público devem ser 
informado eletronicamente ao TCM, no prazo máximo de 3 (três) dias, após sua 
publicação, nos termos do art. 5º, I da Instrução Normativa n.º 09/2015.

Frequentemente, nota-se que, quando se protocoliza os processos relacio-
nados a concursos públicos no TCMGO, geralmente deixa de apresentar os docu-
mentos essenciais, arrolados no parágrafo único, inciso I do art. 7º, na Instrução 
Normativa n. 10/2015. Importante ressaltar, portanto, que a apresentação da 
documentação incompleta também incorre em intempestividade, já que o dispo-
sitivo é claro quando estabelece que a apresentação de todos os documentos ali 
arrolados é essencial para a formalização MÍNIMA DO PROCESSO.

Assim, o responsável deve estar atento ao fato de que a não protocolização 
do edital, acompanhada de todos os documentos do parágrafo único, inciso I do 
art. 7º, na Instrução Normativa n.º 10/2015, no prazo ali �xado, ou a protocoliza-
ção com a documentação incompleta, acarretará, a  aplicação de multa por 
intempestividade.
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Das inscrições
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7. Nos editais de concursos públicos deve haver 
previsão de isenção de taxa para pessoas 
que não tenham condições de arcar com as 
despesas de sua inscrição?

Sim. A ausência de previsão ou a vedação à isenção de taxa para 
os economicamente hipossu cientes viola os princípios do amplo 
acesso aos cargos públicos (art. 37, I, da CF) e da isonomia material (art. 
5º, caput, da CF).

Portanto, ao elaborar um edital, o responsável deve se lembrar de 

8. Existe previsão legal do período para
inscrições?

9. Se as inscrições forem realizadas apenas 
de forma presencial, o edital deve permitir
a efetivação da inscrição por meio de procuração?

10. No caso de cancelamento do concurso 
pela administração o que deve ser feito 
com os valores recebidos como taxas de 
inscrição?

Não. Todavia, um prazo muito curto para a realização das inscri-
ções viola os princípios da publicidade, do amplo acesso aos cargos 
públicos e da razoabilidade.

Assim, quando da elaboração do edital, é importante observar 
que o Tribunal de Contas dos Municípios entende imprescindível que seja concedi-
do um período de inscrições nunca inferior a 20 (vinte) dias, conforme consta do art. 
8º da Instrução Normativa n. 10/2015.

a r

Sim. A ausência no edital dessa previsão acarreta a violação do 
princípio do amplo acesso aos cargos públicos (art. 37, I, da CF), por privi-
legiar os candidatos da localidade.
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Havendo razões de interesse administrativo, pode a Administração 
desistir de realizar o concurso. Neste caso deverá devolver aos já inscritos 
as importâncias pagas a título de inscrição. Esta previsão deve constar, 
de forma expressa, no edital. 

11. E a inscrição paga em duplicidade ou fora do 
prazo?

É direito do candidato o ressarcimento da importância relativa 
à taxa, nos casos de pagamento extemporâneo ou em duplicidade, 
ressalvado o direito de a Administração Pública descontar os custos 
para a concretização da devolução.

A não devolução do referido valor nesses casos importa em enri-
quecimento ilícito da administração. Esta previsão também deve constar no edital.

12. O preenchimento incorreto, incompleto 
ou fora dos padrões descritos no edital 
do formulário de inscrição pode ensejar o 
sumário cancelamento ou a sumária anulação 
da inscrição?

Não. A prática de ato desprovido de conteúdo volitivo por parte 
do candidato, consistente em inexatidões ou erros materiais passíveis 
de correção, não pode dar ensejo ao sumário cancelamento da inscrição 
ou dos atos dela decorrentes. 

Deve-se, primeiramente, ser ofertada ao candidato a possibilidade 

Assim, se o interessado se propuser a regularizar sua situação, as informações 
passíveis de saneamento não devem provocar o cancelamento ou a anulação da 
inscrição.

Logo, caso constatadas as situações acima descritas, o edital deve ofertar o 
direito de recurso ao candidato, em atenção aos princípios do contraditório e da 
ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da CF, de modo que esse possa regularizar 
sua inscrição.

Concurso Público 15

Das pessoas com defi ciência
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O edital deve conter cláusula prevendo a possibilidade de 
arredondamento para situações em que a aplicação do percentual de 
vagas destinadas à pessoas com de�ciência resultar em número 
fracionado. Esta previsão vai ao encontro ao princípio da máxima 

efetividade, previsto na Constituição, visto que, se não aplicada tal possibilidade 
pode causar a ine�cácia da previsão de reserva de vagas para essas pessoas.

Para o arredondamento, podem ser levados em consideração o art. 1º, §2º, 
da Lei Estadual n.º 14.715/04 e o art. 5º, §2º, da Lei 8.112/90.

Portanto, o edital poderá estabelecer que nos casos em que a aplicação do 
percentual de vagas destinadas à pessoas com de�ciência resultar em número 
fracionado, igual ou superior a 0,5 (cinco décimos), este deverá ser elevado até o 
primeiro número inteiro subseqüente, desde que feito o arredondamento, a 
reserva resulte em, no máximo, 20% (vinte por cento) dos cargos.

          Sim. A reserva de vagas aos portadores de de�ciência se 
impõe por força do artigo 37, VIII, da Constituição Federal.

Na ausência de lei municipal �xando o percentual dos cargos e 
empregos públicos destinados à pessoas com de�ciência, pode ser 

usado, por analogia, o artigo 1º da Lei Estadual n.º14.715/04, que regulamenta o 
inciso IX do artigo 92 da Constituição Estadual de Goiás.

De acordo com o dispositivo legal citado deve ser reservado pela adminis-
tração pública direta e indireta, no mínimo, 5% (cinco por cento) das vagas ofere-
cidas no concurso público às pessoas portadoras de de�ciência.
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13. É obrigatório constar do edital cláusula 
de reserva de vagas para pessoas com 
defi ciência?

14. E quando a aplicação do percentual de 
vagas destinadas à pessoas com defi ciência 
resultar em número fracionado?
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15. Como deverá ser o procedimento para a 
caracterização da defi ciência? 

A apresentação dos laudos médicos deve ocorrer durante a rea-
lização do concurso, sendo que a apreciação desta documentação há 
de ser submetida a uma equipe multidisciplinar que terá competência 

inclusive, ser previsto prazo para recurso desta decisão. 

ente realizador do concurso deve contar com uma equipe multidisciplinar que 

cional da doença. Vejamos:

participação no concurso público, o edital, obrigatoriamente, deverá estabelecer 

como será a entrega do laudo médico, que deverá se dar da forma mais ampla 

possível: pessoalmente, pelo correio, por meio de procurador etc. Salienta-se que 

com equipe multidisciplinar, de preferência composta por três membros, inclusive 

Contas do Estado de Minas Gerais. Ano XXVIII. Belo Horizonte: Tribunal de Contas 

do Estado de Minas Gerais, 2010).

poderá ser condicionada a uma situação posterior à homologação do concurso.
Ressalta-se que, a partir da homologação a Administração dá por encerra-

do o certame, certi�cando sua regularidade e legalidade. Portanto, se o candidato 
for classi�cado nas vagas destinadas à pessoas com de�ciência a Administração 
terá reconhecida tal condição ao proferir o ato de homologação do certame.



O edital deve conter cláusula prevendo a possibilidade de 
arredondamento para situações em que a aplicação do percentual de 
vagas destinadas à pessoas com de�ciência resultar em número 
fracionado. Esta previsão vai ao encontro ao princípio da máxima 

efetividade, previsto na Constituição, visto que, se não aplicada tal possibilidade 
pode causar a ine�cácia da previsão de reserva de vagas para essas pessoas.

Para o arredondamento, podem ser levados em consideração o art. 1º, §2º, 
da Lei Estadual n.º 14.715/04 e o art. 5º, §2º, da Lei 8.112/90.

Portanto, o edital poderá estabelecer que nos casos em que a aplicação do 
percentual de vagas destinadas à pessoas com de�ciência resultar em número 
fracionado, igual ou superior a 0,5 (cinco décimos), este deverá ser elevado até o 
primeiro número inteiro subseqüente, desde que feito o arredondamento, a 
reserva resulte em, no máximo, 20% (vinte por cento) dos cargos.

          Sim. A reserva de vagas aos portadores de de�ciência se 
impõe por força do artigo 37, VIII, da Constituição Federal.

Na ausência de lei municipal �xando o percentual dos cargos e 
empregos públicos destinados à pessoas com de�ciência, pode ser 

usado, por analogia, o artigo 1º da Lei Estadual n.º14.715/04, que regulamenta o 
inciso IX do artigo 92 da Constituição Estadual de Goiás.

De acordo com o dispositivo legal citado deve ser reservado pela adminis-
tração pública direta e indireta, no mínimo, 5% (cinco por cento) das vagas ofere-
cidas no concurso público às pessoas portadoras de de�ciência.

16 Concurso Público

13. É obrigatório constar do edital cláusula 
de reserva de vagas para pessoas com 
defi ciência?

14. E quando a aplicação do percentual de 
vagas destinadas à pessoas com defi ciência 
resultar em número fracionado?

 Concurso Público 17

15. Como deverá ser o procedimento para a 
caracterização da defi ciência? 

A apresentação dos laudos médicos deve ocorrer durante a rea-
lização do concurso, sendo que a apreciação desta documentação há 
de ser submetida a uma equipe multidisciplinar que terá competência 

inclusive, ser previsto prazo para recurso desta decisão. 

ente realizador do concurso deve contar com uma equipe multidisciplinar que 

cional da doença. Vejamos:

participação no concurso público, o edital, obrigatoriamente, deverá estabelecer 

como será a entrega do laudo médico, que deverá se dar da forma mais ampla 

possível: pessoalmente, pelo correio, por meio de procurador etc. Salienta-se que 

com equipe multidisciplinar, de preferência composta por três membros, inclusive 

Contas do Estado de Minas Gerais. Ano XXVIII. Belo Horizonte: Tribunal de Contas 

do Estado de Minas Gerais, 2010).

poderá ser condicionada a uma situação posterior à homologação do concurso.
Ressalta-se que, a partir da homologação a Administração dá por encerra-

do o certame, certi�cando sua regularidade e legalidade. Portanto, se o candidato 
for classi�cado nas vagas destinadas à pessoas com de�ciência a Administração 
terá reconhecida tal condição ao proferir o ato de homologação do certame.



18 Concurso Público

Da reserva técnica

Concurso Público 19

16. O que é preciso observar para estipular 
o número de aprovados que irá compor o 
cadastro de reserva em um concurso? 

Recomenda-se que a reserva técnica corresponda, em média, a três 
vezes o número de vagas oferecidas para o cargo, no edital. Entretanto, 

para alguns cargos, orienta-se que a reserva técnica seja ampliada , com 

É de se ressaltar que o cadastro de reserva é também e�caz e econômico, 
Isso porque não havendo sua formação a Administração poderá necessitar, 
rapidamente, de mais servidores para manter seu regular funcionamento, enfren-
tando di�culdades em razão do tempo necessário e até mesmo dos custos decor-
rentes da realização de um novo certame. Com o cadastro de reserva, o número 
de aprovadas é limitado.

Destaca-se que ao ofertar poucas vagas no edital e, depois de realizado o 
certame, convoca-se um número muito superior ao quantitativo ofertado, pode-
-se entender que houve prejuízo àqueles candidatos que não se inscreveram por 
acreditarem que não teriam chance de aprovação em razão do pequeno quantita-
tivo de cargos inicialmente oferecido.
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Das provas
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17. Deve haver cláusula no edital que esclareça 
quanto ao caráter da prova, se eliminatório 
ou apenas classifi catório?

Sim. A existência de tal previsão visa garantir clareza, transparência 
e segurança aos candidatos. O candidato deve estar ciente, pelo edital, 
do caráter das provas do certame. Cabe ressaltar que esta é uma 
norma invoca, também, os princípios da impessoalidade e da Isonomia.

18. As matérias das provas de cada cargo devem 
coincidir com o conteúdo programático?

Ressalta-se ainda, quanto ao dever de:

• 

• Constar no edital a possibilidade de realização das provas em condi-
ções especiais por candidatos que comprovem tal necessidade, como 

• Ser observado um prazo mínimo de 30 dias entre o encerramento 
das inscrições e a realização das provas. (Na esfera federal se exige 

com antecedência mínima de sessenta dias da realização da primeira 
prova – Art. 18  Decreto nº 6944,  de 21 de Agosto de 2009).

• Constar do edital cláusula prevendo que, caso alguma questão
seja anulada, em virtude de recurso administrativo ou de decisão 
judicial, a pontuação correspondente será atribuída a todos os 
candidatos, indistintamente, independente de terem recorrido ou 
ingressado em juízo.

certame devem estabelecer coerência entre as  matérias que irão 
compor as provas e as matérias a serem estudadas pelo candida-
to em sua preparação.

-
ção dos candidatos.
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Das provas objetivas, 
subjetivas, orais e práticas

Também para este tipo de prova o edital deverá estabelecer os 
critérios de correção, de forma clara e objetiva, possibilitando .....

Deverá conter, ainda, cláusula que possibilite abertura de vista 
aos candidatos, da correção da prova discursiva, oportunidade na qual 

eles poderão apreciar as razões de correção dos examinadores, que, por isso, 
deverão estar devidamente fundamentadas.

Concurso Público 23

19. O candidato deve estar ciente da forma de 
avaliação adotada para correção da prova 
objetiva? 
Certamente. A clareza de tais critérios evitará questionamentos futuros.
Eis algumas recomendações de itens que devem constar do edital:

20. E quanto aos critérios de correção das provas 
subjetivas?

Vale citar, ainda, referência de texto expresso na Revista lançada pelo 

TCE – MG: “Recomenda-se que esse tipo de avaliação esteja baseada em critérios 

objetivos e impessoais, com questões de múltipla escolha nas quais haja o menor 

espaço para interpretações subjetivas.”

• a pontuação mínima exigível para aprovação do candidato
 na prova objetiva;
• o número total de questões de cada prova;
• a valoração de cada questão;
•

Fundamenta-se a obrigatoriedade do cumprimento desses itens nos princí-
pios da clareza, da Isonomia e, ainda, no princípio da impessoalidade, ou garantin-
do que os  candidatos sejam submetidos aos mesmos critérios  de avaliação.
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21. Quais os critérios a serem adotados na prova 
de títulos?

Da mesma forma, os critérios das provas de título devem ser claros 
e objetivos, a ponto de não dar margem à subjetividade, sob a alegação 

a pontuação máxima de cada espécie de título, bem como os títulos a 
serem considerados válidos na avaliação. 

o entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, conforme pode-se 
notar no trecho a seguir exposto:

Apenas os aprovados poderão ter os títulos apreciados. O princípio da pro-
porcionalidade é de indeclinável observância na apreciação dos títulos.

Os títulos válidos deverão ser aqueles que guardam pertinência com as 
atribuições públicas a serem exercidas.

das pelos candidatos no que concerne ao sexo, à idade, ao grau de instrução, também 

assume o ônus de estabelecer, ou não, a fase de títulos. Não se olvide que a liberdade 

que a Constituição da República lhe confere no art. 37, II, não traduz autorização para 

que o legislador crie a fase de títulos em concursos a envolver cargos e empregos cuja 

e intelectual dos postulantes. Importa reconhecer que a impessoalidade é princípio 

da simplicidade dos afazeres correlatos ao cargo e ao emprego, poderá acarretar, em 

última análise, privilégio àqueles que possuem melhor histórico, embora irrelevante 

tal fato para a boa execução das tarefas públicas. 

O edital, instrumento condutor do certame, estará adstrito à coloração que a 

lei atribuir à fase de títulos, espelhando, portanto, a valoração realizada prematura-

mente pelo legislador. Assim, da mesma forma que se inadmitem restrições relativas 

lei, não prospera a fase de títulos acaso inexistente lei que assim prescreva. (Revista 

do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Ano XXVIII. Belo Horizonte: Tribunal 

de Contas do Estado de Minas Gerais, 2010).
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que obedeça a um critério de razoabilidade no tocante ao valor total de pontos a 
serem alcançados. 

A Secretaria de Atos de Pessoal do TCMGO tem considerando razoável a 
pontuação total da prova equivalente a no máximo 10% do valor da prova objetiva.

Observe-se que não pode ser considerado como título o tempo de serviço 
prestado no Município. Isso porque tal cláusula enseja favorecimento dos servidores 
pertencentes ao quadro de carreira da municipalidade, o que afronta o princípio 
da isonomia, por privilegiar uns em detrimento dos demais concorrentes.

 Outro ponto relevante a ser destacado é que o período para entrega dos 

objetiva. Do contrário, haverá inversão das etapas do concurso, ferindo a economi-

direcionamento do resultado.

22. E quanto à prova oral?
Devem ser observados os critérios já mencionados para as provas 

objetivas e subjetivas (clareza, objetividade, pertinência temática) e, 
principalmente, esta deve ser realizada em sessão pública e gravada.

23. Quando o cargo exigir realização de prova 
prática (habilidade específi ca), o que deve ser 
previsto no edital?
Para esta modalidade, o edital do concurso público deverá conter, no mínimo, 

as seguintes previsões:

• critérios de avaliação em consonância com as atribuições do cargo, 

• pontuação mínima exigida para aprovação;
• comprovação da necessidade de realização da prova;
• ausência de caráter sigiloso.
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que obedeça a um critério de razoabilidade no tocante ao valor total de pontos a 
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A ausência de critérios objetivos cria uma grande insegurança aos candidatos, 
já que não há como saber quantos pontos serão atribuídos à realização de cada 
atividade avaliada ou mesmo qual a pontuação atribuída a cada falta cometida.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendido que os critérios de ava-

observar o princípio da impessoalidade.
Portanto, é necessário que haja previsão expressa e clara de como será 

realizada essa etapa de avaliação e de cada critério utilizado para a pontuação 
das provas práticas (tempo para realização, valor descontado a cada erro, valor 
pontuado a cada acerto etc.)

serão realizadas pelo candidato, descrevendo quais ações serão caracterizadas 
como faltas gravíssimas, graves, médias e leves, pontuando cada uma de forma 
correspondente, como segue:

24. E as provas de aptidão física?
Da mesma forma que as provas práticas, os testes de aptidão 

em consonância com as atribuições do cargo.
A prova de capacidade física deve aferir se o candidato apresenta 

os requisitos físicos minimamente exigidos ao desempenho das funções do cargo. 
Assim, os critérios dessa avaliação deverão sempre estar em consonância com as 
atribuições que serão exercidas pelo futuro servidor, sob pena de violação dos 
princípios dos razoabilidade e da proporcionalidade.

Acrescenta-se aqui a exigência de que esse tipo de teste esteja previsto em 

• Para faltas consideradas gravíssimas, o candidato perderá 04 
(quatro) pontos;

• Para faltas graves, o candidato perderá 03 (três) pontos;
• Para faltas médias, o candidato perderá 02 (dois) pontos; 
• Para faltas leves, o candidato perderá 01 (um) ponto.
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Ementa: Edital de Concurso Público. Avaliação Psicológica do candidato. 

“Entendo que a avaliação psicológica prevista no (...) Edital con� gura-se como 

grave irregularidade, devendo ser eliminada, por ausência de previsão na Lei Com-

plementar estadual n. 65/2003 (...). cabe-me ressaltar o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de previsão de psicotécnico quando 

não houver lei autorizativa anterior, consubstanciada no Agravo Regimental em 

Mandado de Segurança n. 2007/0261958-7, publicado em 18/08/2008, segundo 

a qual o psicotécnico só tem sua legalidade subordinada a três pressupostos: pre-

visão legal, cienti� cidade dos critérios adotados e poder de revisão. Nessa esteira 

de entendimento é a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, em 

súmula n. 686.” (Edital de Concurso Público n. 760.740. Rel. Conselheira Adriene 

Andrade. Sessão do dia 02/12/2008.)

25. Em que caso é recomendável a realização de 
avaliação psicológica?

O Supremo Tribunal Federal já decidiu que essa avaliação somente 
poderá ocorrer se houver previsão legal, e deverá ser garantido aos 
candidatos o acesso ao laudo psicológico e o esclarecimento acerca do 
método de avaliação a ser utilizado:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCUR-

SO PÚBLICO. PROVA DE APTIDÃO FÍSICA. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 

280. ÓBICE. 1. Somente lei formal pode impor condições para o preenchimento 

de cargos, empregos ou funções públicas. Precedentes. 2. Controvérsia afeta à 

interpretação de norma local, incidência do Verbete da Súmula n. 280 do STF. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento
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Dos critérios de desempate

Concurso Público 29

26. Na hipótese de empate, com proceder?
São exemplos de critérios a serem utilizados para o desempate: 

daquele exigido para provimento do cargo, comprovação de serviço 
voluntário, jurado ou mesário etc. A idade poderá ser utilizada apenas 

como critério residual. 

importantes a serem levadas em consideração. Vamos a elas:
a) O edital deve prever como primeiro critério de desempate o de maior 

idade entre os candidatos com idade acima de 60 anos.

Essa regra é deduzida por meio de uma interpretação tópica e sistemática 

Para se �xar os critérios de desempate no edital, existem algumas regras

do art. 27, parágrafo único, da Lei Federal nº 10.741/2003.

e ex-servidores.
Não há irregularidade no fato de um servidor ou ex-servidor prestar concurso 

para provimento de cargos efetivos. Mas, um critério de desempate privilegiando a 
servidor e ex-servidor viola frontalmente os princípios da isonomia e da impessoalidade.

na titularidade do serviço para o qual se realiza o concurso público (STF, ADI 3522/
RS, 24/11/2005).

c) Igualmente não deve conter o edital critérios de desempate que se 
pautem exclusivamente na sorte dos candidatos, como por exemplo 
os sorteios. Também não devem ser utilizados para o desempate 
critérios de natureza exclusivamente pessoal, como “ser casado” ou 

bem preparados para o desempenho das funções inerentes ao cargo em disputa, 
assim os referidos critérios não atendem a tal �nalidade, uma vez que não se prestam
a aferir qualquer tipo de habilidade.

Atenção! É importante frisar que o critério de desempate por maior idade 
também pode ser usado, desde que seja um critério residual. Entretanto, existe a 
obrigatoriedade da previsão de que o primeiro critério de desempate seja o de 
maior idade entre os idosos (maiores de 60 anos).

 O Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que é con�itante com 
o princípio da razoabilidade eleger como critério de desempate o tempo anterior
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Dos cargos

Concurso Público 31

27. Com relação aos cargos oferecidos, o que 
deverá ser observado?
Todo cargo efetivo é criado por lei, que deve prever prevê os requisitos para a res- 

carreiras, habilitação necessária etc.), bem como regular as atribuições que lhe são 
pectiva investidura (escolaridade mínima, conhecimento especí�cos, detalhes das

inerentes. Ainda, na lei de criação de um cargo devem necessariamente constar o 
seu quantitativo, vencimento, carga horária, requisitos de provimento em geral. 

No edital, esses requisitos e essas atribuições devem estar de acordo com as 
leis de criação dos respectivos cargos oferecidos no certame. 

Outro ponto a ser observado na lei é se o cargo é de carreira ou isolado. 
Tal fator é importante uma vez que, se o cargo for de carreira, só poderá ser 
provido por concurso público no primeiro nível da primeira classe, sob pena de 
haver formas distintas de provimento para um mesmo cargo, ou seja, sob pena de 
haver provimento originário (nomeação) e derivado (promoção por titulação, por 
exemplo) para o mesmo cargo.

Deve o gestor estar atento ao fato de que essa informação deve constar 
também no edital do certame.

28. Quando deverá o candidato comprovar
 que possui os requisitos para a investidura
 no cargo?

No ato da posse. A Súmula 266 do STJ esclarece que “o diploma 
ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse 
e não na inscrição para o concurso público”. 

Dessa forma, ao elaborar um edital, deve-se tomar cuidado para 
que em seu texto não haja a exigência da comprovação dos requisitos 

em outro momento que não seja o da posse.

Quanto ao número de vagas a ser oferecidas no edital, deve corresponder 
àquelas que ainda não estão ocupadas, conforme conte, por exemplo, em certi-
dão do setor de recursos humanos do órgão que realiza o concurso.
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29. E a experiência profi ssional, pode ser
 exigida como requisito de investidura para 

cargos públicos?
 Excepcionalmente, sim. Analisando-se sistematicamente 

as decisões que vêm sendo adotadas pelos Tribunais Superiores, bem 
como a doutrina majoritária relativa ao tema, é possível concluir que a 
experiência profi ssional somente pode ser considerada legítima se existir 

expressa previsão legal e se for essencial para o exercício das funções inerentes ao 
cargo, respeitando-se, assim, o princípio da razoabilidade.

Nota-se que a administração pública, ao incluir a exigência de comprovação 
de experiência profi ssional como requisito para posse em cargo público, quase 
sempre se fundamenta no princípio da efi ciência, alegando que a coletividade 
seria diretamente benefi ciada se fossem selecionados os candidatos já treinados 
e qualifi cados, conhecedores da rotina de trabalho. 

Apesar da relevância desse argumento, verifi ca-se que a experiência pro-
fi ssional somente pode ser exigida como requisito de investidura em situações 
excepcionais, quando imprescindível para o exercício imediato do cargo. Não 
seria razoável, por exemplo, exigir experiência profi ssional de um candidato que 
está pleiteando o exercício do cargo de assistente administrativo. Isso porque 
as atribuições inerentes a esse cargo não exigem qualifi cações específi cas para 
serem exercidas, podendo ser facilmente assimiladas pelo servidor em alguns 
dias de treinamento. 

De outro lado, imagine só o que poderia ocorrer se a Administração não exigisse 
experiência do candidato que deseja ser provido no cargo público de “motorista de 
ambulância”? Não restam dúvidas de que, nesse caso, a exigência de experiência 
profi ssional é uma condição essencial para o exercício das atribuições inerentes ao 
cargo público e, portanto, estaria em conformidade com o princípio da razoabilidade.

No julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 558.833-
5/CE, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, o Supremo Tribunal Federal afi rmou 
que “viola a Constituição Federal a exigência de experiência profi ssional prevista 
apenas em edital de concurso, sem que haja prévia lei formal ou razoabilidade na 
sua fi xação objetivando atender às especifi cidades exigidas para o exercício das 
atividades administrativas a serem desempenhadas”.

 Concurso Público 33

Dos recursos
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30. Por que é tão importante prever a 
possibilidade de interposição de recursos

 pelo candidato?
A previsão explícita de poder o candidato interpor recursos é 

uma forma de cumprir os princípios do contraditório e da ampla defesa. 
Além da obrigatoriedade de se fazer constar essa norma no edital, 

de modo que não seja muito exíguo. 
 A título educativo, veja algumas observações do TCMGO a respeito do 

assunto:
a)  quando o prazo for igual ou inferior a 03 (três) dias, recomenda-se que o prazo 

seja contado em dias úteis, em atenção ao princípio da razoabilidade. A não 

direito subjetivo do candidato;
b)  quando a interposição de recursos for permitida somente de forma presencial, 

deve ser expressamente garantido que a interposição possa ser realizada por 
meio de procuração. Dessa forma, possibilita-se o acesso a um número maior de 
candidatos ao exercício do direito do contraditório, assegurado pela Carta Maior. 
A ausência de cláusula prevendo a interposição de recursos por procuração, ou 
cláusula proibindo-a, é norma restritiva do contraditório;

c) quando a interposição de recursos se der somente de forma presencial, sugere-
-se que seja expressamente garantida a possibilidade de recurso interposto via 
fac-símile, telegrama ou internet. Essa possibilidade leva em consideração o fato 
de o candidato residir em local distante da sede da empresa e se encontrar em 
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de modo que não seja muito exíguo. 
 A título educativo, veja algumas observações do TCMGO a respeito do 

assunto:
a)  quando o prazo for igual ou inferior a 03 (três) dias, recomenda-se que o prazo 

seja contado em dias úteis, em atenção ao princípio da razoabilidade. A não 

direito subjetivo do candidato;
b)  quando a interposição de recursos for permitida somente de forma presencial, 

deve ser expressamente garantido que a interposição possa ser realizada por 
meio de procuração. Dessa forma, possibilita-se o acesso a um número maior de 
candidatos ao exercício do direito do contraditório, assegurado pela Carta Maior. 
A ausência de cláusula prevendo a interposição de recursos por procuração, ou 
cláusula proibindo-a, é norma restritiva do contraditório;

c) quando a interposição de recursos se der somente de forma presencial, sugere-
-se que seja expressamente garantida a possibilidade de recurso interposto via 
fac-símile, telegrama ou internet. Essa possibilidade leva em consideração o fato 
de o candidato residir em local distante da sede da empresa e se encontrar em 
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31. O que deve ser observado ao se fi xar o prazo 
de validade do concurso? 

Ao elaborar o edital, deve-se fazer constar o prazo de validade do 
concurso, de forma clara, obedecendo à íntegra da regra constitucional. 

Ou seja, o prazo de validade do concurso pode ser fi xado em até 
02 (dois) anos, prorrogável uma vez, por igual período. A norma está 

expressa no art. 37, III, da Constituição Federal.
A Carta Magna deixou o Administrador à vontade para escolher o prazo de 

validade do concurso público, desde que se respeite um período máximo de 02 
anos. Permite, também, que o prazo de validade seja prorrogado. Mas, para esta 
prorrogação, é importante ressaltar que só pode ocorrer uma única vez e, ainda, 
pelo mesmo período estipulado para a validade do concurso, ou seja, se o prazo 
de validade foi fi xado em um ano, poderá ocorrer uma prorrogação de um ano; se 
fi xado em dois anos, a prorrogação será por dois anos.

Deve o administrador ter consciência de que a prorrogação tem que ser 
materializada ainda dentro do prazo de validade inicial, e terá seu início no dia 
imediatamente posterior ao fi nal da validade inicial.
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32. Quais são os direitos do candidato aprovado?
Conforme entendimento pacífi co do STF, o candidato aprovado dentro do 

número de vagas ofertadas no edital possui direito subjetivo à nomeação para 
o cargo. Sendo assim, não pode o edital de concurso público estabelecer que a 
aprovação do candidato não lhe garante o direito à nomeação. 

Portanto, o candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser nome-
ado, obedecendo rigorosamente à ordem classifi catória.
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33. Os atos do concurso podem ser sigilosos?
Evidentemente, não. O princípio da publicidade, consagrado 

pela Constituição Federal de 1988, deve ser observado também nos 
atos referentes ao concurso público. Clareza e transparência devem 

Por isso, existe a obrigação, para a Administração, de publicar o extrato do 

também do cadastro de reserva. Quanto maior a sua publicidade, melhor.
 Existe, também a obrigatoriedade de que os atos sejam publicados, pelo menos, 

o Estado. A apresentação de comprovante desta publicação ao TCMGO é uma 
exigência constante da Instrução Normativa 00015/2012. 

Atenção! É indispensável fazer constar entre as cláusulas do edital um item 
especí�co que estabeleça os meios pelos quais será publicada a homologação do 
resultado �nal, bem como a lista completa dos aprovados e classi�cados e do 
cadastro de reserva.
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34. O candidato pode impugnar o edital? 
Quando?

Podemos observar que, cada vez mais, os candidatos estão 
atuantes e participativos nos procedimentos de concurso público, 
contribuindo com o Estado Democrático de Direito. 

Uma das formas com que o candidato pode contar para auxiliar 
no controle e no bom desenvolvimento de um certame é o exercício 

do seu direito de petição, previsto no art. 5º, XXXIV, “a”, da Carta Política de 1988.
É visando garantir esse exercício de cidadania que o edital de concurso 

impugnar as normas do edital.
A ausência dessa cláusula  no edital, pode impedir a ciência dos candidatos 

que discordem dos termos editalícios e que, porventura, queiram exercer o supra-
citado direito, de índole constitucional. 

Cabe, ainda, ressaltar que o exercício desse direito de impugnação das 
normas do edital pode se dar em qualquer fase do certame. 
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35. É admitida a existência de cláusula prevendo 
a não admissão de candidato que tenha 
sofrido penalidade no exercício de função 
pública?
Aqui vai um apontamento interessante!
Nota-se que alguns editais mais antigos traziam itens que proibiam as 

admissões de candidatos, caso eles já tivessem sofrido penalidade por práticas 
desabonadoras, durante o exercício de função pública. 

Atenção! Esta regra é inconstitucional!
Mas inconstitucional por quê?
Veja bem. Quando as normas editalícias trazem uma regra como essa, fere 

pena de caráter perpétuo para servidores nas condições sobreditas. Como é 
os princípios comuns do Estado Democrático de Direito. A�nal, está se impondo

sabido, o artigo 5º, XLVIII, da Constituição brasileira proíbe expressamente a aplica- 
ção de penas de caráter perpétuo.

Até a Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/92 – em seu art. 12, 
estabelece o prazo mínimo de 03 (três) e máximo de 10 (dez) anos de suspensão 
dos direitos políticos do servidor responsável por ato de improbidade. Não poderia, 
então, o edital impor restrição mais severa do que o disposto em lei.

Caso o candidato tenha sofrido penalidade no exercício de função pública, 
mas tenha cumprido a pena eventualmente imposta, em princípio, não poderá 
haver óbice para sua posse, se lograr êxito em concurso público.
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36. O que deve ser observado com relação aos 
antecedentes criminais do candidato?
Quando se elabora um edital, deve constar regra sobre antecedentes criminais, 

caso o candidato tenha antecedentes criminais, só haverá impedimento para a sua 
nomeação quando ainda não tenham se passado 05 (cinco) anos da extinção da 
punibilidade ou do cumprimento da pena.

Até porque os efeitos penais da certidão criminal só abrangem os últimos 
05 (cinco) anos, a contar da extinção da punibilidade ou cumprimento da pena.

Assim, caso o candidato se encontre em pleno exercício de seus direitos 
civis e políticos, em princípio, não poderá haver impedimento à sua contratação.
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37. Qual procedimento deve ser utilizado
 para a seleção?

Nos termos da EC n. 51/2006, de 15.02.2006, que acrescentou os §§ 4º e 5º 
ao art. 198 da Constituição Federal e da Lei Federal nº 11.350/06, a seleção para ad-
missão nos cargos de ACS e ACE deverá ser “precedida de processo seletivo público 
de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade de 
suas atribuições e requisitos específi cos para o exercício das atividades, que atenda 
aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e efi ciência”.

38. Como deve ser fi xado o quantitativo de vagas 
ofertadas no edital para o cargo de agente 
comunitário de saúde?
Conforme o previsto no artigo 6º, I, da Lei Federal n.º 11.350/06, o Agente 

Comunitário de Saúde deve residir na área da comunidade em que for atuar, desde 
a data de publicação do edital. Portanto, o quantitativo de vagas e o cadastro de 
reserva devem ser fi xados de acordo com a área geográfi ca do ente federativo.

 A norma do certame deve evidenciar claramente a distribuição de vagas 
por área geográfi ca do município, de forma que possibilite aos candidatos se 
inscreverem nas vagas destinadas à área em que residam.

Cumpre registrar que, em princípio, a norma não se aplica aos candidatos ao 
cargo de Agente de Combate a Endemias, uma vez que o artigo 7º da Lei Federal 
n.º 11.350/06, não exige a residência na área geográfi ca da comunidade em que 
forem atuar. 

Todavia, nada impede que haja previsão expressa, na lei municipal de criação 
do cargo, ou da exigência de residência na área, ou mesmo no município, caso 
em que deverá constar tal exigência no edital. Essa exigência, apesar de não estar 
prevista na Lei Federal nº 11.350/06, é razoável. 

 Concurso Público 49

39. E o curso introdutório de formação inicial 
deve ser realizado em que momento?
O edital deve estabelecer como etapa do certame e, ainda, como requisito de 

investidura, a conclusão, com aproveitamento, de curso introdutório de formação 
inicial e continuada, tanto com relação ao cargo de Agente Comunitário de Saúde 
quanto para o cargo de Agente de Combate a Endemias, nos termos do inciso II 
do artigo 6º e inciso I do artigo 7º, ambos da Lei Federal n.º 11.350/06.

Isso porque o Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº 2.430/GM, de 23 
de dezembro de 2003, estabeleceu orientações gerais na elaboração de Editais de 
Processo Seletivo para Agentes Comunitários de Saúde e Agente de Combate a 
Endemias, tendo determinado nos itens 10 e 11, adiante transcritos, a previsão de 
curso de formação como etapa do certame. Vejamos:

“10. Fase de Realização do Curso de Formação: 

Deverá ser divulgado edital de convocação, que estabelecerá o prazo 

para a matrícula. Expirado o prazo para realização da matrícula, os candidatos 

convocados que não efetivarem suas matrículas no curso de formação serão 

considerados desistentes e eliminados do processo seletivo. Havendo desistências, 

deverão ser convocados, em igual número de desistentes, candidatos aprovados 

para se matricularem no curso de formação, obedecida a ordem de classi� cação.

11. Fase de Classi� cação e Publicação dos Resultados Finais

Após a realização do curso de formação, o gestor da esfera de governo 

competente fará, por meio de edital, a homologação do resultado � nal, obedecida 

a classi� cação � nal do processo seletivo.”
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etapa do Processo Seletivo, a previsão de curso de formação para os cargos de ACE 
e ACS, seguindo as orientações do Ministério da Saúde, da seguinte forma:

Cumpre assinalar que o aproveitamento no curso deve ser baseado em 

40. E qual o regime jurídico que deve ser 
adotado?
O regime jurídico para admissão dos aprovados na seleção para ACS e ACE 

deve corresponder ao regime adotado para os demais servidores públicos do 
município. Vale frisar, quando o regime jurídico da Administração direta, autárquica 
e fundacional do município for o estatutário, o edital não pode prever a admissão 
dos aprovados no cargo de ACS e ACE sob o regime celetista.

Isso porque o Supremo Tribunal Federal, por meio de medida liminar em 
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 2135 MC/DF), com efeitos vinculantes e 

erga omnes, caput do artigo 39 da Constituição
Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional n.º 19/98, restabeleceu a 
obrigatoriedade de regime jurídico único para servidores públicos. Abaixo o aresto 
a que nos referimos:

• 
gado edital de convocação para matrícula no curso de formação. 

• Após expirado o prazo para realização de matrícula no curso de 
formação, os candidatos convocados que não efetivarem suas 
matrículas no curso de formação serão considerados desistentes 
e eliminados do processo seletivo. Havendo desistência, deverão 
ser convocados, em igual número de desistentes, candidatos 
aprovados para se matricularem no curso de formação, obedecida 

• Somente após a realização do curso de formação, o responsável 
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“EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALI-
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Das particularidades sobre 
a seleção para professor

Concurso Público 53

41. Para o cargo de professor, existem 
regramentos especiais a serem observados?
Tendo em vista as peculiaridades inerentes à carreira do magistério, faz-se 

necessário observar a didática que deve ser utilizada para a eleição dos requisitos 
de investidura e das atribuições referentes ao cargo de Professor, de um modo geral. 

O professor dos anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano) deve ter 
formação em curso Normal Superior ou em Pedagogia, enquanto o professor dos 

preceitua o Parecer CNE/CEB nº 02/2008. 
Lembre-se que quando ao professor do 1º ao 5º ano do ensino fundamental e

educação infantil (antiga creche e pré-escola), atuais Centros Municipais de Educação
Infantil (CMEI), exige-se que o pro�ssional possua, pelo menos, formação em nível 
médio, na modalidade Normal.

Veja como seria uma prudente estruturação da carreira dos professores 
municipais:
a) - o cargo de Professor (PI)
 Área de Atuação: Educação infantil (CMEI e pré-escola) e 1º ao 5º ano do ensino 

fundamental.
 Requisitos: formação em nível médio, na modalidade Normal.

b)- o cargo de Professor (PII) -
 Área de Atuação: Educação infantil (CMEI e pré-escola) e 1º ao 5º ano do ensino 

fundamental, com formação em curso Normal Superior ou em Pedagogia, bem 
como do 6º ao 9º ano do ensino fundamental com formação em Licenciatura 

 Requisitos: 
pondente área de atuação ( educação infantil e 1º ao 5º ano ou 6º ao 9º ano 
do ensino fundamental).

c) - o cargo de Professor (PIII) -
 Área de Atuação: Educação infantil e 1º ao 5º ano ou 6º ao 9º ano do ensino fundamental.
 Requisitos: formação em curso de Licenciatura Plena em Normal Superior ou 

em Pedagogia, acrescido de pós-graduação lato sensu (educação infantil e 1º 
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ao 5º ano do ensino fundamental); ou formação em curso de Licenciatura Plena 

de pós-graduação, especialização lato sensu (6º ao 9º ano do ensino fundamental);

d) - o cargo de Professor (PIV) – 
 Área de Atuação: Educação infantil e 1º ao 5º ano ou 6º ao 9º ano do ensino 

fundamental.
 Requisitos: formação em curso de Licenciatura Plena em Normal Superior 

ou em Pedagogia, com pós-graduação, especialização lato sensu, acrescido 
de mestrado ou doutorado na área educacional (educação infantil e 1º ao 5º 
ano do ensino fundamental); ou formação em curso de Licenciatura Plena 

pós-graduação, especialização lato sensu, acrescido de mestrado ou doutorado 
na área educacional (6º ao 9º ano do ensino fundamental).

Tal entendimento tem respaldo no art. 62 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional e regulamento, que distinguem a formação dos professores 

fundamental, inverbis:

LDB, Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 

nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades 

e institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o 

exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do 

ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade Normal. 

Decreto nº 3.276/99, Art. 3º. (...)

§ 1º A formação de professores deve incluir as habilitações para a atuação mul-

§ 2º A formação em nível superior de professores para a atuação multidisciplinar, 

destinada ao magistério na educação infantil e nos anos iniciais do ensino funda-

mental, far-se-á, preferencialmente, em cursos normais superiores. 

nhecimento far-se-á em cursos de licenciatura, podendo os habilitados atuar, no 

ensino da sua especialidade, em qualquer etapa da educação básica. 
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Nessa direção também já se manifestou o Conselho Nacional de Educação, 

entendimento de que a habilitação exigida para o ensino infantil e as séries iniciais 
do fundamental (1º ao 5º ano) deve ser de caráter multidisciplinar, estando habilita-

Ademais, deve ser observado que um mesmo cargo não pode ser criado 
de forma a permitir diferentes competências e atribuições, devendo ser previstos 

cargo simplesmente de PIII, com formação em Licenciatura Plena, e haver a distri-
buição por área de atuação (matemática, biologia, história etc) apenas pelo edital.

Isso porque, a Constituição Federal da República é clara ao dispor em seu 
art. 37, inciso I, que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos 
brasileiros que preencham os requisitos da lei. Ainda, no inciso II do mesmo artigo, 

Como demonstrado na análise de mérito do presente parecer, a atuação docente 

está intimamente ligada à sua formação. Assim, decorrente da maneira como 

estão organizados atualmente os cursos de licenciatura, este Parecer indica que: 

(i) os professores com formação em Curso Normal Superior e em Pedagogia, dada 

sua formação, devem atuar de forma multidisciplinar na Educação Infantil e nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental, o que não atinge o 3º ano do 2º Ciclo; (ii) os 

licenciados em Artes Plásticas, Artes Cênicas, Educação Musical, Língua Estrangeira 

e Educação Física, por força da forma inter-relacionada com que esses conteúdos 

se apresentam, podem atuar em quaisquer dos ciclos de aprendizagem do Ensino 

Fundamental, com o cuidado de desenvolvê-los de forma não fragmentada e 7 

integrados à forma multidisciplinar, no caso dos anos iniciais do Ensino Funda-

disciplinar da maior parte dos cursos de licenciatura e tendo em vista a impossi-

bilidade do docente atuar “no ensino da sua especialidade”, posto que inexistente 
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diz-se que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação em 
concurso público de provas ou provas e títulos, de acordo com a complexidade do 
cargo ou emprego, na forma prevista em lei.

Assim, a municipalidade, para atender suas necessidades, deverá ter cargos 
criados, com suas respectivas atribuições, requisitos de investidura e quantitativo, 
correspondentes a cada fase do ensino fundamental (educação infantil, 1º ao 5º 
ano e 6º ao 9º ano), bem como com formação específi ca nas áreas do currículo para 
a atuação na etapa fi nal do ensino fundamental.

Outra questão importante a ser observada é a questão do piso nacional do 
magistério. Tendo em vista a edição da Lei nº 11.738/08, foi instituído o piso salarial 
dos profi ssionais da educação.

O piso nacional é o valor mínimo a ser pago aos professores pela União, 
Estados, Distritos Federal e Municípios, para uma jornada de 40 horas, e tem 
natureza cogente.

Deve fi car claro que não são todos os professores que desempenham uma 
jornada de 40 horas semanais; há aqueles que atuam com jornada reduzida, como 
por exemplo, 30 ou 20 horas semanais. Nesses casos, a verifi cação do cumprimento 
do piso deverá respeitar a proporcionalidade da jornada diferenciada.

Das particularidades sobre
a seleção para cargos da

Advocacia Pública Municipal

Concurso Público 57
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42. Existem regras específicas nos concursos 
      para Advocacia Pública Municipal?

Sim. O TCMGO orienta aos Gestores dos municípios goianos que, quando 
da realização de Concursos Públicos, sempre que houver oferta de vagas para 
cargos da Advocacia Pública Municipal, a OAB/GO deverá ser informada, para que 
possa indicar seu(s) representante(s) para participar das fases do certame.

A participação da OAB/GO, em todas as fases, objetiva fortalecer a comis-
são do concurso e auxiliar na seleção de pro�ssionais que são vinculados à ela 
como entidade de classe.

Considerando a importância de tal participação é que o próprio TCM, ao 
realizar a �scalização dos concursos públicos, uma vez identi�cada a oferta de 
vagas para a advocacia pública municipal, comunica a OAB/GO, para adoção das 
providências que entender cabíveis ao caso, nos termos a Instrução Normativa nº 
005/2017.

Concurso Público 59

São estas as recomendações do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado 
de Goiás a serem observadas na elaboração dos editais dos concursos 
públicos. Conforme já salientados inicialmente, não se tem a pretensão 
de esgotar o tema. O principal objetivo é oferecer parâmetros aos 

minimizar a existência de irregularidades que contaminam a legalidade do ato e 
provocam, pro consequência, a intervenção do Tribunal, mediante expedição de
de medidas cautelares ou de exame do mérito, no sentido de suspender a realiza-
ção de concurso público.

Conclusão
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Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás(TCMGO) é um 
órgão colegiado, criado em 1977. Exerce missão constitucional na 

246 municípios goianos. Com 40 anos tem sua trajetória marcada 
pela parceria com os gestores públicos e a sociedade, abrangendo 

tanto a capacitação quanto a orientação, o que contribui de forma efetiva para a 
correta aplicação do dinheiro público e para a promoção de políticas públicas 
democráticas. 
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