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RHEMA 
CONCURSOS 

Estado de Santa Catarina 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAMAE - Nova Trento/SC 

Concurso Público n.º 01/2021 
Publicação Legal: Edital de Abertura 

ATO 015: Edital de Análise de Recursos contra a Classificação 
Provisória e Resultado da Prova de Títulos 

Apresentados os resultados da Classificação Provisória e da Prova de Títulos, os(as) candidatos(as) 

interessados(as) apresentaram tempestivamente recurso(s) acatado(s) pela comissão. Assim, para melhor 

julgamento, manifestamos nosso parecer ao(s) item(ns) apontado(s) como conflitante(s). 

Referência(s): 28 e 45  

Tipo de Recurso: CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA 
Situação: INDEFERIDO  

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Impetrantes apresentam recurso “solicitando pontuação acerca de tempo de serviço na 

entidade”, pautando os seus argumentos em legislação municipal. 

 
De antemão já caberia o simples indeferimento sem análise de mérito, pois os impetrantes deveriam ter 

ingressado com “impugnação contra itens ou regras do edital”, uma vez que tentam “adicionar regras e 
pontuação que não existe no edital, para o seu benefício”, porém NÃO REALIZARAM NENHUMA 

IMPUGNAÇÃO.  

 
Se a tivessem feito – a impugnação ao edital – como estabelecido, por se tratar de regras editalícias, já se teria 

efetuado a análise e não reconhecido o mérito. Senão vejamos: 
 

Primeiramente temos que definir o que é um “Concurso Público”, ou seja, trata-se de um processo seletivo que 
visa avaliar candidatos que pleiteiam um cargo efetivo de uma entidade pública, nas esferas municipal, estadual 

e nacional, tendo por amparo a Constituição Federal (Art. 37). 
 

Deste modo, vamos transcrever o que nos traz a Carta Magna: 

 
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 e, também, ao seguinte:  
(...) 
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; (GRIFOS 
NOSSOS) 

 

Tendo por base estes norteadores, já ficam claros os princípios que TODO concurso público deve seguir, dentre 

eles, a IMPESSOALIDADE. Ainda no inciso II do Art. 37 da Constituição Federal delimita o Concurso Público em 
etapas de PROVAS ou PROVAS E TÍTULOS, ou seja, o próprio texto constitucional não tem previsão acerca de 

avaliação de TEMPO DE SERVIÇO, como querem impor os impetrantes. 
 

Como leciona Hely Lopes Meirelles (Direito Administrativo Brasileiro, 2005): “a legalidade, como princípio de 
administração, significa que o administrador público está, em toda sua atividade funcional, sujeito aos 

mandamentos da lei, e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de 

praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso”. Ainda para Hely 
Lopes Meirelles (Direito Administrativo Brasileiro, 2005): “Na Administração Pública não há liberdade nem 

vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na 
Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza”. 
 

Neste contexto, a administração pública deve zelar e garantir a impessoalidade e a igualdade de condições na 

realização de um concurso público, se pode ver pela simples definição de impessoalidade e igualdade: 
 

Princípio da Impessoalidade e Princípio da Igualdade: 
Caracteriza-se pela atuação neutra do administrador do concurso, evitando 
tomar decisões de modo a favorecer no certame, um ou outro candidato, mais ou menos 
qualificado, para investir no cargo público, com finalidade de beneficiar ou 
prejudicar outrem, evitando por consequência qualquer tipo de influência política, 
favorecimento e perseguições. (GRIFO NOSSO) 



 

 
 

Lei 9610/98: A formulação deste documento está protegida pela Lei do Direito Autoral, sendo todos os direitos reservados à organizadora, portanto é proibida 

qualquer cópia ou reprodução deste documento, no todo ou em partes, sem a sua prévia autorização, por escrito, sob pena das sanções previstas no Art. 
184 do Código Penal Brasileiro. 

 

Página 2 de 2 
 

 

RHEMA 
CONCURSOS 

Estado de Santa Catarina 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAMAE - Nova Trento/SC 

Concurso Público n.º 01/2021 
Publicação Legal: Edital de Abertura 

 
Considerando todo o exposto anteriormente, incluindo a ausência de avaliação de “tempo de serviço” na 

Constituição Federal. Considerando que a lei municipal que adicionou “tratamento desigual entre candidatos, 
beneficiando unicamente servidores da autarquia, atribuindo tratamento desigual entre candidatos, afronta 

diretamente o texto constitucional, não tendo, portanto, aplicabilidade, INDEFERE-SE os recursos interportos, 

preservando o princípio de LEGALIDADE, IGUALDADE e IMPESSOALIDADE do Concurso Público n.º 
01/2021 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAMAE de Nova Trento/SC. 

 
 

Por fim, exclusivamente ao candidato 45 também INDEFERE-SE o pleito relacionado à prova de títulos pela 

intempestividade de apresentação documental. O prazo de apresentação dos documentos da prova de títulos 
se deu de forma concomitante com o período de inscrições, onde o impetrante NÃO APRESENTOU NENHUM 

DOCUMENTO. O prazo recursal não é uma novação de prazo de apresentação documental, sendo somente 
destinado à apreciação de argumentos acerca de documentos apresentados no prazo (Item 6.3.20 do Edital). 

 

Referência(s): 54  

Tipo de Recurso: CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA 
Situação: INDEFERIDO  

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Impetrante sequer efetua o preenchimento correto do seu cartão resposta, não 
possibilitando a correção eletrônica de sua prova, sendo aplicado o previsto no Item 6.2.5 do edital. 

  

 

Nova Trento/SC, 13 de outubro de 2021. 
 
 

GODOFREDO LUIZ TONINI 
Diretor do SAMAE - Nova Trento/SC 


