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DECRETO Nº 4274/2017 

DEFINE CRITÉRIOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES 

PARA O EXERCÍCIO DE 2017 
 

O Prefeito Municipal, usando das faculdades que lhe confere o art. 84, IV, da 

Constituição Federal; art. 90, VII, da Constituição do Estado e art. 73 e 74 da LOM: 

 

Considerando que a contratação temporária por excepcional interesse público é 

prevista no art. 210 e seguintes da Lei Complementar nº 54/2007(Estatuto do 

Servidores Públicos Civis do Município de Carandaí), em consonância com o inciso IX 

do art. 37 da Constituição Federal; 

 

Considerando, no entanto, que a ausência de regulamentação específica no âmbito 

municipal dificulta a elaboração dos editais e pode ensejar prejuízo aos candidatos em 

casos omissos; 

 

Considerando que o Poder Executivo Municipal realizou concurso público para os 

cargos de Professor I e Professor II, tendo sido empossados todos os aprovados dentro 

do número de vagas previstos nos Editais nº 01/2013 e 01/2015; 

 

Considerando a constante diminuição da demanda por matrículas na rede municipal 

de ensino e conseqüente redução de turmas, o que recomenda cautela em relação a 

ampliação no quadro de vagas existentes no Plano de Cargos e Salários do Magistério 

(LC nº 58/2007), em atendimento ao princípio da economicidade; 

 

Considerando a necessidade de substituir professores durante afastamentos por 

motivo de saúde entre outras situações previstas em lei no curso do ano letivo; 

 

  

DECRETA 
 

Art. 1° - Os critérios a serem utilizados para contratação e designação de servidores no 

Exercício de 2017 são os definidos por este Decreto e pelos Editais de Abertura de 

Inscrições. 

 

 

§ 1º - Os Editais de que trata o caput deste artigo deverão ser publicados no órgão de 

imprensa local, no site do Município na internet, no quadro de avisos na sede da 

Prefeitura e no Terminal Rodoviário de Carandaí. 
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§ 2º - Em se tratando de processo seletivo do serviço de educação, as inscrições 

deverão ocorrer no próprio site da prefeitura, através de formulário eletrônico, cujas 

instruções e procedimentos estarão disponíveis no próprio edital. 

 

Art. 2° - Compete aos Departamentos e Autarquia cumprir e fazer cumprir as 

disposições deste Decreto e dos Editais de Abertura de Inscrições. 

 

Art. 3° - As primeiras contratações e designações para o Exercício de 2017 serão 

efetivadas de acordo com o estabelecido nos Editais de Abertura de Inscrições. 

 

§ 1° - As contratações e designações, subsequentes serão efetivadas no transcorrer do 

Exercício de 2017, sendo solicitada pelos supervisores, encarregados, diretores ou 

coordenador das escolas aos seus respectivos departamentos, devendo ser observada a 

real necessidade da contratação após avaliação e autorização dos Departamentos. 

 

§ 2° - Durante o Exercício de 2017, as convocações para designações serão divulgadas, 

no site do Município na  internet , nos quadros informativos dos Departamentos, no 

Terminal Rodoviário de Carandaí e  no quadro de avisos da Prefeitura após 

autorizadas, sendo o prazo máximo entre a divulgação da convocação de 24 (vinte e 

quatro) horas, observado, no que aplicável, as condições previstas no edital. 

 

Art. 4° - As listagens de classificação dos candidatos inscritos serão divulgadas nos 

mesmos locais de que trata o parágrafo primeiro do artigo primeiro deste Decreto. 

 

Art. 5° - As datas e locais das inscrições, resultado final, recursos, julgamento dos 

recursos e classificação final serão estabelecidos em cada Edital de Abertura de 

Inscrição. 

 

Art. 6° - Para assegurar a transparência do processo, quanto ao Departamento de 

Educação a cada designação  haverá a presença de um representante do Departamento 

de Educação e um  representante do Departamento de Pessoal,   que deverá fazer o 

registro das ocorrências em livro de ata, próprio para este fim e colher as assinaturas 

dos presentes . 

 

Art. 7° - É obrigatório ao candidato, no ato da inscrição, apresentar cópia de toda a 

documentação expressa neste Decreto e no Edital de Abertura de Inscrição, sob pena 

de desclassificação naquela designação. 

 

Parágrafo Único – A exceção será para os candidatos que concorrerem às vagas para 

os cargos do setor de educação, que deverão apresentar as cópias dos documentos 

somente no ato da designação, acompanhadas do original. 
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Art. 8° - Os quantitativos de cargos e vagas serão definidos pelos departamentos e 

autarquia, a partir de um quadro informativo, a ser apresentado. 

 

§ 1° - Os quantitativos de cargos e vagas para o Exercício de 2017 serão de acordo com 

a necessidade dos departamentos, após a ocupação das vagas de funcionários efetivos. 

 

§ 2° - Os cargos a serem ocupados pelos critérios deste Decreto serão estabelecidos nos 

Editais de Abertura e Inscrição, observadas as necessidades de cada departamento e 

autarquia. 

 

Art. 9° - O candidato terá direito de escolha por ordem crescente de classificação. 

 

§ 1° - No ato da contratação ou designação não será aceita procuração, em nenhuma 

hipótese. 

 

§ 2° - As contratações ou designações para o início do Exercício de 2017 para todos os 

segmentos serão efetuadas pelos departamentos e autarquia em data e horário a serem 

divulgados. 

 

Art. 10 - Em se tratando de contrato para substituição durante o Exercício de 2017, 

considerar-se-á o afastamento de, no mínimo 10 (dez) dias, para todos os segmentos do 

Município, sendo vedada a substituição e contratação em período inferior a 10 (dez) 

dias, ressalvados os casos de excepcional interesse público. 

 

Art. 11 - No caso do setor de educação, em se tratando de afastamentos com períodos 

iguais ou inferiores aos citados no art. 10, a substituição deverá ser efetuada por 

professor eventual do Município, exceto se o profissional já estiver atuando em 

substituição a outro docente. 

 

Art. 12 - O servidor designado em caráter de substituição será mantido quando ocorrer 

prorrogação do afastamento do substituído, podendo ser mantido, caso o contratado ou 

designado apresente novo atestado de afastamento em até 05 (cinco) dias, a partir da 

data final da licença anterior. 

 

Art. 13 - Caso o contratado ou designado não retome ao desempenho da função 

poderá, a critério do departamento competente, manter o atual servidor ou proceder a 

uma nova convocação. 

 

Art. 14 - Esgotada a listagem de candidatos, ou não comparecendo candidato inscrito 

no momento da contratação ou designação, poderá ser contratado ou designado 

candidato não inscrito que atenda as exigências e critérios estabelecidos neste Decreto, 

e esteja presente no momento da designação, excetuando-se para o Departamento 
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Municipal de Educação, que deverá observar os critérios estabelecidos no Edital de 

Abertura de Inscrição para 2017. 

 

Parágrafo Único - No caso do setor de educação, o candidato no ato da designação 

assinará uma ata, e por este termo se obrigará a assumir a função e exercê-la pelo 

período do contrato. 

 

Art. 15 - Todas as contratações ou designações para o Exercício de 2017 serão 

efetuadas em data a ser divulgada pelos departamentos ou autarquia, sendo observado, 

no que aplicável, o edital específico. 

 

Art. 16 - Em se tratando de contratação ou designação pela Educação, no ato da 

reunião de contratação, o candidato firmará um termo de responsabilidade para assistir 

e participar de reuniões pedagógicas e/ou administrativas, que ficará arquivado na 

escola. 

 

Art. 17 - Será automaticamente desclassificado aquele candidato que não apresentar 

toda a documentação solicitada. 

 

Art. 18 - Será motivo para a rescisão do contrato: 

I - o retorno do servidor titular, no caso de substituição; 

II - extinção ou fusão de turmas em razão de redução do número de alunos e nomeação 

em virtude de concurso público; 

III - transgressão às legislações que regem os servidores públicos; 

IV - falta por 05 (cinco) dias consecutivos ou não, sem motivos que justifiquem; 

V - falta não justificada a 03 (três) reuniões consecutivas na escola; 

VI - infringir cláusulas do contrato assinado; 

VII - a bem do interesse público, por motivo aqui não listado, devidamente 

fundamentado e justificado. 

 

§ 1° - O candidato que for dispensado por indisciplina ou por desempenho 

insatisfatório ficará impedido de se candidatar a uma nova vaga no Exercício de 2017, 

para mesma ou qualquer outra função. 

 

§ 2° - O candidato convocado em 2017 que tenha assumido e exercido a função e que 

por interesse particular requerer a rescisão do contrato será desclassificado, não 

podendo participar de novas convocações no Exercício de 2017, para o mesmo cargo. 

 

Art. 19 –A contagem de tempo de serviço, sob regime contratual terá a data base até 

31/12/2016. 

 

Art. 20 - Os documentos para contratação são os seguintes: 
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I – Fotografia  3 x 4, atual; 

II - certidão de nascimento, se solteiro, ou de casamento, se casado (cópia); 

III - certidão de nascimento de filhos menores de 14 (quatorze) anos (cópia);  

IV - título de eleitor e comprovante de votação ou justificativa de ausência na última 

eleição (cópia);  

V - certificado de reservista para candidato do sexo masculino (cópia);  

VI - diploma da habilitação específica da área para a qual está concorrendo à vaga ,de 

acordo com a Legislação vigente no município de Carandaí – Anexo II da Lei 

Complementar 059/2007 (cópia); 

VII – Nº do PIS-PASEP, caso já esteja inscrito ;  

VIII - cartão do CPF, carteira de identidade ou documento oficial que conste o nº do 

CPF e da carteira de identidade (cópia);  

IX - comprovante de residência, atualizado (cópia); 

X - declaração de que não possui impedimento para o exercício de cargo público, 

devidamente assinada, devendo em caso de inscrição por procuração ter a declaração 

firma reconhecida em cartório;  

XI - certidão negativa de antecedentes criminais (cópia); 

XII - certidão negativa de débitos com a fazenda municipal (cópia); 

XIII - contagem de tempo na função pretendida (cópia), se possuir.  

 

Parágrafo Único – As cópias dos documentos apresentados deverão ser autenticados 

em cartório ou acompanhados dos originais para conferência 

 

Art. 21 - Em se tratando de convocação a ser efetuada, os candidatos deverão se 

informar, periodicamente, sobre as vagas afixadas, cujas contratações ou designações 

serão efetuadas obedecendo a ordem de classificação da listagem, entre os candidatos 

presentes ao local e a hora marcados da contratação ou designação, 

 

Art. 22 - O candidato para assumir a função na qual se interessa deverá possuir os 

requisitos dispostos nos Editais de Abertura de Inscrição. 

 

Art. 23 - Os critérios para classificação e desempate serão os constantes nos Editais de 

Abertura e Inscrição. 

 

Art. 24 - O prazo de validade dos critérios estabelecidos neste Decreto serão para o 

Exercício de 2017 e, tornando-se nulo com a realização de concurso público e sua 

homologação e nomeação, salvo nos casos de interesse público, por motivos de 

prejuízos a usuários dos serviços municipais. 

 

Art. 25 - Os candidatos classificados serão convocados considerando a necessidade 

dos setores da Municipalidade, respeitada a ordem de classificação final divulgada 

pelos departamentos e autarquia. 
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Parágrafo Único: Para os candidatos do Departamento Municipal de Educação, 

deverão ser observados os critérios estabelecidos nos respectivos Editais de Abertura 

de Inscrição. 

 

Art. 26 - Os casos omissos neste Decreto serão resolvidos pelas comissões nomeadas 

para acompanhamento das seleções, conjuntamente com o departamento competente 

ou autarquia que originou o caso em questão, sob orientação da Assessoria Jurídica do 

Município. 

 

Art. 27 - É vedada a acumulação remunerada de cargo público, salvo os especificados 

em lei. 

 

Art. 28 - A partir da data de sua contratação ou designação, o candidato estará sujeito 

aos mesmos deveres e proibições, bem como ao regime de responsabilidade vigente 

para os demais servidores públicos municipais, além da jornada de trabalho, no que 

couber. 

 

Art. 29 - Os contratados ou designados que assumirem as funções não poderão 

solicitar a diminuição da carga horária estabelecida na legislação vigente, sob pena de 

rescisão contratual. 

 

Art. 30 - O contratado ou designado que no desempenho da função fizer constar no 

assentamento profissional, no exercício da função, o registro de 02 (duas) ocorrências 

por escrito, comprovadas em ata, poderá ter o seu contrato rescindido por interesse 

público ou desempenho insatisfatório. 

 

Art. 31 - Todos os candidatos classificados e não contratados aguardarão no quadro de 

reserva a abertura de novas vagas, durante a vigência do processo seletivo. 

 

Parágrafo Único – O candidato que estiver na lista de classificação e não comparecer 

ou não aceitar o cargo disponível para contratação terá seu nome removido para o final 

da lista, passando-se a convocação ao subseqüente – excetuando-se para o 

Departamento Municipal de Educação, que deverá observar os critérios estabelecidos 

no Edital de Abertura de Inscrição para 2017. 

  

Art. 32 - Todo edital para contratação em que houver a necessidade de entrevistas ou 

prova seletiva, a pontuação obtida neste sempre prevalecerá sobre os demais critérios 

de desempate para fins de classificação. 
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Art. 33 - A condução, fiscalização e acompanhamento do processo seletivo, inclusive 

análise e decisões de eventuais recursos que venham a ser interpostos, ficará a cargo de 

uma comissão especial, que será definida por ato do Prefeito Municipal. 

 

Art. 34 - Este Decreto entra em vigor na data de sua Publicação. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 

Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, 04 de janeiro de 2017 

 

 

 

 

 

Washington Luis Gravina Teixeira 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

Justino Martins Neto 

Superintendente Administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Publicado no Saguão de Entrada do Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, em 

mesmo dia, mês e ano de sua data.  Carandaí,04  de janeiro de 2017______________ 

Justino Martins Neto - Superintendente Administrativo. 


