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MUNICÍPIO: José Boiteux 
REALIZAÇÃO: Atena Assessoria Educacional 
 
SOLICITAÇÃO 01 

EDITAL Concurso Público - 001/2020 

TIPO RECURSO CONTRA O EDITAL 

DATA DE SOLICITAÇÃO 24/02/2020 às 09h 02min 

DESCRIÇÃO DOS FATOS O presente edital está considerando o curso de aperfeiçoamento 
como título valendo pontuação, e como este curso apenas 
aperfeiçoa o título que o professor recebeu como de graduação, 
pós-graduação, mestrado e doutorado ele não deve contar como 
critério para pontuação de títulos. 

FUNDAMENTAÇÃO De acordo com  a Constituição de 1988: 
Art.206. 
V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, 
na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente 
por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas;         
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006). 
 
Ainda de acordo com a Lei orgânica de José Boiteux: 
Art. 97. 
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. 

PEDIDO O título é um grau acadêmico necessário a uma determinada 
profissão com habilitação em curso superior, ou seja, 
graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado. Neste caso  
o curso de Aperfeiçoamento não pode ser considerado como 
título a profissão de professor, neste caso seria  apenas como 
um complemento da titulação que o professor recebeu 
(graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado). O edital 
deve desconsiderar o curso de aperfeiçoamento como título, 
como o próprio nome diz só aperfeiçoa aquilo que o profissional 
já aprendeu no seu curso superior.   

ANEXO Sem anexo 

RESPOSTA Recurso não procede ao Requerente.  
A Prova de títulos, trata-se de uma etapa do concurso público onde os 
candidatos passam por um avaliação para verificação de suas 
qualificações, ou seja, é algo que visa agregar na classificação e eleger 
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aqueles que estão mais preparados/atualizados para ocupar as 
atribuições do cargo. 
 
Os cursos de aperfeiçoamento, solicitados na Prova de Títulos do Edital 
01/2020, tem como objetivo qualificar/aprimorar a formação mínima 
exigida no Edital, haja visto que o aperfeiçoamento agrega 
conhecimento e mais qualificação ao candidato. 
 
Com base nas atividades discricionárias atribuídas ao Município, cabe 
normatizar através do Edital os critérios para a realização da seleção 
por intermédio dos títulos. Sendo que o edital listou os “títulos” 
(graduação, especialização, mestrado, doutorado e curso de 
aperfeiçoamento, assim como poderia ter incluído por exemplo o 
tempo de experiência como um dos critérios) que fazem parte da 
avaliação e informará os pontos atribuídos a cada um deles. 

STATUS  INDEFERIDO 

 
 

José Boiteux/SC, 26 de fevereiro de 2020 
 
 

JONAS PUDEWELL 
Prefeito de José Boiteux 


