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RECOMENDAÇÃO Nº 002/2019 

Autor: Controladoria Geral do Município 

Destinatário: Daiane Mondini 
Secretária de Educação Cultura e Desporto 

Assunto: Realização de Concurso Público para contratação de Professores 

 
 
I – MOTIVAÇÃO 

 
Como se sabe, a Constituição da República estabeleceu como regra a nortear a 

investidura em cargos e empregos públicos a prévia aprovação em concurso público, 
ressalvando as nomeações para cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e 
exoneração (art. 37, inciso II, da CRFB). 

 
De acordo com o regramento estampado no texto constitucional, o concurso 

público deverá ser de provas ou de provas e títulos, deverá observar a natureza e a 
complexidade do cargo ou emprego a ser preenchido e terá um prazo de validade de até 
dois anos, o qual poderá ser prorrogado uma vez por igual período. 

 
No município de José Boiteux, a Lei Complementar 02/2005 de 16 de maio de 

2005, “Dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração do pessoal do Magistério Público 
Municipal e dá outras providências”, estabelece que o cargo de Professor como cargo de 
provimento efetivo. 

 
No artigo 12 da LC 02/2005, observamos o seguinte: 
 

“Art. 12 A investidura na Carreira do Magistério, far-se-á mediante aprovação prévia em 
Concurso Público de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, 
declarados em lei de livre nomeação e exoneração ( artigo 37, item II da Constituição Federal 
e consoante ao Anexo IV da presente Lei). 
Parágrafo 1° - Comprovada a existência de vagas nas escolas e a indisponibilidade de 
candidatos aprovados em concurso anterior, o Sistema Municipal de Ensino realizará 
Concurso Público de provas e títulos, para preenchimento das mesmas.” 

 
O último Concurso Público realizado pelo município de José Boiteux que 

contemplou cargos de professor foi o Concurso 001/2012 homologado em 02/05/2012. 
 
Podemos verificar que mesmo após a homologação do certame, a demanda 

pela contratação de professores continuou alta, conforme informações coletadas junto ao 
setor de Recursos Humanos e demonstradas no quadro a seguir: 
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Ano 
Quantidade Professores 

Efetivos 
Quantidade Professores 

com Contratos Temporários 
Total de Contratos de 

Professores 

2012 32 56 88 

2013 42 55 97 

2014 29 58 97 

2015 29 46 85 

2016 32 58 90 

2017 31 35 66 

2018 31 35 64 

 
Verificamos ainda que recorrentemente a anos vem se adotando a prática da 

realização de um ou até mais Processos Seletivos para contratação de professores em 
caráter temporário, o que reforça o fato de que a necessidade desses profissionais é real. 

 
A Lei 948/2013 que “Dispõe sobre a contratação de pessoal em caráter 

temporário” tais contratações são apenas “para atender necessidades temporárias de 
excepcional interesse público [...]”, porém em uma verificação superficial em alguns 
Processos Seletivos para contratação de professores, observamos que desde 2015, 
sucessivamente são contratados temporariamente professores de artes, educação física, 
ciências, inglês, história, geografia, matemática, português, religião, informática, dança, 
educação infantil e séries iniciais, o que caracteriza a clara necessidade permanente de 
profissionais das especialidades acima elencadas e não “necessidade temporária”. 
 
 
II – RECOMENDAÇÃO 

 
Conforme o acima exposto, podemos perceber que a demanda de professores é 

contínua, sendo necessário, conforme a legislação, a realização de Concurso Público para 
contratação de professores efetivos, de acordo com a natureza do cargo. 

 
Desta forma, recomendamos a vossa senhoria que: 
 
a) realize um estudo minucioso a respeito da necessidade da contratação de 

professores de diversas especialidades, tais como: artes; educação física; ciências; inglês; 
história; geografia; matemática; português; religião; informática; dança; educação infantil; e 
séries iniciais; pois recorrentemente pelo menos desde o ano de 2015 percebemos a 
contratação professores dessas especialidades de maneira temporária através da realização 
de processo seletivo; 

 
b) solicite ao chefe do poder executivo a autorização para abertura de Concurso 

Público, se for o caso, para contratação de professores com o intuito de diminuir a 
contratação de professores em caráter temporário; 
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III – PRAZO PARA ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÃO 

 
As recomendações aqui elencadas, devem ser providenciadas no decorrer do 

exercício de 2019, para que no início do ano letivo de 2020 os aprovados no concurso 
público comecem a ser nomeados se for o caso. 

Solicitamos ainda que esta controladoria seja informada formalmente a respeito 
da intenção de acatar ou não as recomendações, justificando se for o caso e quais as ações a 
serem tomadas no prazo de 20 (vinte) dias. 
 
 

José Boiteux/SC, 24 de abril de 2019. 
 
 

MIGUEL AMADEU FUSINATO 
CRA/SC 10.058 

Agente de Controle Interno 
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