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Processo Seletivo 

Edital 10/2019 

Gabinete do Prefeito Municipal 

 

I - Dos Fatos 

 

Trata-se de Impugnação ao edital 10/2019, que trata da realização de processo seletivo 

para preenchimento de cargos da administração municipal, em caráter temporário. 

 Inicialmente se verifica que a impugnação em tela é tempestiva, vez que protocolada 

no prazo legal. 

Assim, passamos a análise do pedido, o qual foi deduzido de forma conjunta. 

A impugnação visa esclarecimentos e retificação da cláusula 18.5 do edital antes 

mencionado. 

Diz o item: 

 

18.5-Ocandidato que escolher vaga e desistir da mesma 

será excluído da listagem de classificação de escolha de 

vaga, sendo que os candidatos inscritos e classificados 

para mais de 1 (uma) área ou disciplina perderão o 

direito nas duas listagens, ficando impedido de escolher 

outra vaga durante o ano letivo que estiver em curso. 

Porém, em razão de esgotada a listagem de candidatos 

classificados no processo seletivo, o candidato 

desistente poderá justificar sua desistência, e aguardar 

a manifestação do departamento de pessoal, que poderá 

atender ou não de acordo com as necessidades de 

excepcional interesse público 
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Primeiramente, de se esclarecer que o primeiro ponto suscitado pelos requerentes 

não diz respeito a erros ao conteúdo do edital e, tampouco, versa sobre a condução do 

processo seletivo e, assim, sequer deveria ser objeto de impugnação. 

Isso porque, os requerentes se utilizam do presente instrumento para cobrar 

esclarecimentos quanto à interpretação de cláusula do edital. 

Destaque-se que os requerentes sugerem nova redação à clausula 18.5.  

Porém, como é sabido a Impugnação ao Edital tem como objetivo suprir algum ponto 

que possa trazer prejuízo aos candidatos interessados no processo seletivo em questão, à 

disputa em igualdade de condições ou ainda aos demais princípios constitucionais da 

administração pública, o que não foi feito na Impugnação apresentada. 

Ademais, o item inquinado foi redigido de forma que o edital atenda os interesses da 

administração pública, de forma a evitar prejuízos pedagógicos aos alunos da rede municipal 

de ensino, caso se permita a desistência de uma vaga aceita para que o candidato possa 

migrar para outra, já que a maior parte dos cargos a serem providos temporariamente são 

justamente na área da educação. 

Ademais, a frequente substituição de servidores poderia gerar rotatividade maior 

inclusive com riscos de não cumprimento do mínimo de dias letivos em função de possibilitar 

um rodízio exagerando nas vagas, implicando em prejuízo para a regularidade e continuidade 

do serviço público. 

Não obstante a isso, importante destacar que a escolha da vaga se dará mediante a 

assinatura do Termo de Escolha de Vaga, e feito isso, caso o candidato não assuma 

efetivamente a vaga, será considerado desistente, independentemente de esta desistência 

ser expressa ou tácita. 

Também há que se referir, que caso o candidato simplesmente não aceite a vaga, 

qualquer que seja o motivo, o mesmo permanecerá na listagem a teor do disposto no item 

18.8 do edital, o qual transcrevo: 
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18.8-O candidato que não se apresentar no dia e horário 

determinados para a escolha de vaga, bem como aquele 

presente que não aceitar nenhuma das vagas oferecidas, 

continuará na ordem de classificação, e poderá participar 

de uma nova chamada. 

Assim, resta claro que para a exclusão do candidato das listagens de classificação, o 

mesmo primeiramente deverá escolher a vaga e depois desistir desta, sendo que a simples 

desistência não é suficiente para a aludida exclusão. 

Pelo exposto, entendo que o edital está em consonância com o interesse público, 

motivo pelo qual INDEFIRO a impugnação. 

 

Ipumirim-SC, 27 de setembro de 2019. 

 

 

 

Volnei Antônio Schmidt 

Prefeito Municipal 
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