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EDITAL Nº 006/2017. 

CONCURSO PÚBLICO 01/2017 

ANÁLISE DOS RECURSOS CONTRA O EDITAL DE ABERTURA 

A Comissão do Concurso Público, sendo soberana em suas decisões, apresenta os resultados das 
análises dos recursos interpostos em relação ao Edital de Abertura das Inscrições publicado em 
16/12/2017, conforme tabela abaixo: 

Nome 
 Resultado da 

Análise 

Victor Hugo Costa de 
Oliveira 

DESCRIÇÃO DOS FATOS: RECURSO REFERENTE AO 

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES Nº 001/2017 DO 
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2017 DA PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA Em face do Edital de Abertura 
das Inscrições nº 001/2017 referente ao Concurso Público 
nº 001/2017 da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
JAGUARIÚNA onde, por sua vez, tem como organizadora de 
tal certame a empresa ORHION CONS. & NAT ENGENHARIA 

E SERVIÇOS LTDA, venho por meio dos fundamentos a 
seguir apresentados contestar o item 3.4.2 constante no 
documento supracitado. Tem por conteúdo o referido item 
de contestação: 3.4. Das Disposições Relativas às 
Inscrições: [...] 3.4.2. Não haverá isenção de pagamento 
do valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo 

alegado. Em vista disto, segue os enumerados dispositivos 
legais, doutrinários e fatídicos que embasam o vácuo de 
sustentação para a exclusão de mecanismos de isenção da 
taxa de inscrição neste concurso público: 
 
RESPOSTA: A Administração Pública deve observância ao 
princípio da legalidade, que impõe ao ente a obrigação de 

só fazer aquilo que a lei permite. Em assim sendo, não 
obstante a exaustiva e pertinente argumentação do 
recorrente, importa ressaltar que o Município de Jaguariúna 
não possui qualquer dispositivo legal que garanta isenção 
no pagamento da taxa de inscrição do concurso. Portanto, 
conceder o pleito ao recorrente violaria o princípio da 
legalidade e atentaria contra a moralidade administrativa, 

princípios estes que devem imperar no seio da 

Administração Pública. 

Indeferido 

Ederson Carlos Santana 

DESCRIÇÃO DOS FATOS: Devido a ter realizado 
inscrições em outro concurso em cidades da região próxima 
queria solicitar alteração da data para aplicação da prova 

para 11/02 
 
RESPOSTA: A data da realização do concurso está dentro 
do poder discricionário da Administração Pública e deve 
atender, sobretudo, o interesse público. No caso, a data 
escolhida, a princípio, não será alterada tendo em vista a 
necessidade urgente de preenchimento dos cargos. 

Ademais, não obstante os argumentos apresentados pelo 
recorrente, vê-se que as justificativas apresentadas visam 
atender o interesse estritamente particular, que, como 

sabido, jamais poderá se sobrepor ao interesse público 

Indeferido 

Monica Clavico Alves 

DESCRIÇÃO DOS FATOS: O edital do concurso não prevê 

a reserva de vagas para candidatos que se autodeclararem 
negros. precisa ser ratificado. 
 
RESPOSTA:  A Lei 12.990/2014 reservou 20% das vagas 
oferecidas nos concursos públicos para provimento de 

Indeferido 
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cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da 
administração pública federal, das autarquias, das 
fundações públicas, das empresas públicas e das 

sociedades de economia mista controladas pela 
União. Portanto, a citada norma não possui aplicabilidade 
para os certames municipais. Assim, como a legislação do 
Município de Jaguariúna não possui lei concedendo reserva 
de vagas para negros e pardos, não há qualquer retificação 
a ser feita como pretende o Recorrente 

Daniel Campos Silva 

DESCRIÇÃO DOS FATOS: tentar uma vaga no mercado de 
trabalho 

 
RESPOSTA: O ingresso no serviço público é efetivado por 
meio da realização de concurso público (art. 37, II, da 
CF/88). Portanto, somente a aprovação, nomeação e posse 

garantirá ao Recorrente o direito de ingresso no serviço 
público. 

Indeferido 

 

 
 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

Jaguariúna, 23 de dezembro 2017 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA 

 

 

 

 

Márcio Gustavo Bernardes Reis  

Prefeito do Município de Jaguariúna 


