
 

  ESTAD0 DE SANTA CATARINA 

  PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA 

 

Seara/SC, 16 de novembro de 2016. 

 

PROVIDÊNCIA: Resposta de Requerimento 

OBJETO: 

Revisão do Edital de Processo Seletivo Público nº 40, 

de 9 de novembro de 2016, para preenchimento de 

vagas em caráter temporário, no quadro de Pessoal na 

Secretaria Municipal da Educação. 

UNIDADE ADMINISTRATIVA:  Secretaria Municipal de Educação. 

FUNDAMENTO:  
Subitem 12.1 do Edital de Processo Seletivo Público nº 

40, de 9 de novembro de 2016. 

REQUERENTE:  Eliz Regina Wollmann 

PROTOCOLO/DATA: 21761, de 10 de novembro de 2016 

  

 

 Em atendimento ao requerimento e protocolo reto citado, no qual solicita 

saber qual o fundamento legal do subitem 6.5.1 do Edital que determina a vedação 

de duas inscrições, sendo uma o cargo de Professor e outra para o cargo de 

Auxiliar de Creche, pois “enquanto candidatas habilitadas nas 

duas áreas, é de nosso direito realizar a inscrição nas 

duas funções como os demais candidatos”, nos termos do subitem 

12.1 do Edital de Processo Seletivo Público nº 40, de 9 de novembro de 2016, 

passamos a informar o seguinte: 

 

   I – DO FUNDAMENTO LEGAL 

 

 Para análise do requerido, necessariamente deveremos observar as 

disposições legais que trata a matéria, observando-se assim os princípios 

estabelecidos no art. 37 da Constituição Federal que assim determina:  
 

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 (grifamos). 

 

 Neste sentido a nossa Lei Complementar nº 30, de 16 de dezembro de 2008, 

que dispõe sobre a contratação de Pessoal em Caráter Temporário e dá outras 

providências, em seu art. 8º assim determina: 
 

Art. 8ºAo pessoal contratado nos termos desta Lei 

aplica-se no que couber, o disposto na Lei 
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Complementar nº 18/2003, que dispõe sobre o 

Estatuto dos Servidores do Município de Seara, 

das Fundações Municipais e dá outras providências 

(grifamos e sublinhamos). 

 

 Por sua vez o § 1º do art. 12 da Lei Complementar nº 18/2003, de 28 de 

novembro de 2003, determina: 
§ 1º As condições e critérios da realização do 

concurso público serão fixados no respectivo 

edital, sendo que este receberá ampla publicidade 

(grifamos e sublinhamos). 

 

 Como podemos verificar na legislação acima especificada o fundamento 

legal que determina o que pode ou não pode em todos os seus aspectos é o 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO QUE EQUIVALE TAMBÉM PARA 

OS PROCESSOS SELETIVOS. 

 

 Como pode ser aferido, a Administração Pública Municipal cumpriu 

integralmente o princípio constitucional da LEGALIDADE, assim como os 

demais princípios acima mencionados. 

 

II – DO DIREITO REALIZAR A INSCRIÇÃO NAS DUAS FUNÇÕES 

COMO OS DEMAIS CANDIDATOS. 

 

Como acima mencionamos (inciso I) a regra e fundamentos do Processo 

Seletivo é o Edital. É nele que se estabelecem todas as regras e procedimentos para 

tal fim. 

 

A questão que uns profissionais podem se inscrever em duas áreas não fere 

o princípio constitucional da IMPESSOALIDADE e isso é para todos os que 

preenchem os requisitos mínimos exigidos no Edital, pois o mesmo estabelece: 

 

Os subitens 6.3 e 6.4 do Edital assim estabelecem: 
 

6.3. Para os Cargos: 

 

6.3.1. Professor de Educação Infantil e Professor 

Ensino Fundamental I (1º ao 5º Ano). 

 

6.3.2. Professor Ensino Fundamental II – Áreas: 

Língua Portuguesa; Matemática; Inglês; Geografia; 

História; Ciências; Educação Física e Artes. 

https://leismunicipais.com.br/a1/sc/s/seara/lei-complementar/2003/1/18/lei-complementar-n-18-2003-dispoe-sobre-o-estatuto-dos-servidores-publicos-do-municipio-de-seara-das-fundacoes-municipais-e-da-outras-providencias
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6.3.3. Professor AEE - 2º Professor de turma. 

 

6.3.4. Professor Ensino Fundamental I e II não 

habilitado. 

 

6.3. Para os Cargos 

 

6.4.1 Auxiliar de Creche; 

 

6.4.2. Auxiliar de Creche habilitado e não 

habilitado 

(Grifamos e sublinhamos). 

 

Podemos verificar que o Edital de Processo Seletivo destina-se a contratação 

de profissionais para dois CARGOS: PROFESSOR E AUXILIAR DE 

CRECHE. Nota-se aqui que o Edital VEDA a INSCRIÇÃO PARA DOIS 

CARGOS.  

 

O Edital determina: 
 

6.5 O candidato que se inscrever para duas áreas, 

estabelecidos nos subitem 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3 e 

6.3.4 deste Edital fará as provas conforme com o 

conteúdo programático, sendo que as questões 

comuns serão computadas para ambas as provas 

(grifamos e Sublinhamos). 

 

6.5.1. Fica vedado duas inscrições, sendo uma o 

cargo de Professor e outra para o cargo de 

Auxiliar de Creche. (Grifamos e sublinhamos) 

 

O Edital permite a inscrição para DUAS ÁREAS e VEDA PARA DOIS 

CARGOS. 

 

Áreas de atuação só existem no CARGO DE PROFESSOR, como por 

exemplo: educação infantil, ensino fundamental de 1º à 5º ano, inglês, geografia, 

artes, educação física etc. No cargo de AUXILIAR DE CRECHE só existe UMA 

ÁREA. 

 

A justificativa e vedação de inscrição para dois cargos é, por ser impossível 

um candidato realizar duas provas concomitantemente, pois seriam 40 questões 
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totalmente diferentes, conforme estabelecem os conteúdos programáticos 

constantes no Anexo I deste Edital e abaixo especificado: 
 

6.1. A prova terá peso 6 com 20 questões de 

múltipla escolha, conforme abaixo: 

 

Cargo de Professor dos subitens 6.3.1 à 6.3.4: 

 

Conteúdo N° de Questões 

Língua Portuguesa 03 (três) 

Raciocínio Lógico (matemática) 03 (três) 

Conhecimentos 

Gerais/Atualidades 

04 (quatro) 

Conhecimentos na Área de 

Educação 

05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 05 (cinco) 

Total de Questões 20 (vinte) 

 

Cargo de Auxiliar de Creche 6.3.1 

 

Conteúdo N° de Questões 

Língua Portuguesa 03 (três) 

Raciocínio Lógico (matemática) 03 (três) 

Conhecimentos 

Gerais/Atualidades 

04 (quatro) 

Conhecimentos na Área de 

Educação 

05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 05 (cinco) 

Total de Questões 20 (vinte) 

 
(Grifamos e Sublinhamos) 

 

 

Se verificarmos o Anexo I do Edital que estabelece o Conteúdo 

Programático, os mesmos são totalmente diferentes para o cargo de Professor e o 

do Auxiliar de Creche.  
 

No cargo de Professor, o que difere é a área específica que são apenas cinco 

questões conforme quadro acima especificado. Para essa questão o Edital assim 

legisla, conforme subitem 6.5 acima transcrito: as provas conforme com 

o conteúdo programático, sendo que as questões comuns 

serão computadas para ambas as provas. 
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Por este aspecto é possível o Cargo de Professor realizar duas provas no 

mesmo tempo pois 15 questões são comuns a todas as áreas, e apenas cinco são 

específicas e, em consequência, o PROFESSOR SOMENTE IRÁ 

RESPONDER 25 QUESTÕES. 
 

Por todos os aspectos mencionados não procedem as alegações, em especial 

o requerido: “enquanto candidatas habilitadas nas duas 

áreas, é de nosso direito realizar a inscrição nas duas 

funções como os demais candidatos”. 

 

Em face ao exposto fica INDEFERIDO O REQUERIMENTO, mantendo-

se integralmente o EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 40, de 

9 de novembro de 2016, para preenchimento de vagas em caráter temporário, no 

quadro de Pessoal na Secretaria Municipal da Educação. 

  

 Publique-se na forma do subitem 12.1 do Edital e comunique-se aos 

requerentes. 

 
 

 

 

LACI GRIGOLO 

Prefeita Municipal  

 

 
 

 


