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1
INTRODUÇÃO



Foi realizado(a) Inspeção, em sede de Procedimento Interno de Fiscalização sob o nº 

PI2200100, no(a) Prefeitura Municipal de Feira Nova, relativa ao exercício de 2022, tendo 

por objetivo:

Verificar a regularidade do Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2022 da 

Prefeitura Municipal de Feira Nova, em face dos princípios da Administração Pública, 

insculpidos na Constituição Federal e de normas pertinentes.

1. INTRODUÇÃO
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1.1

SITUAÇÃO ATUAL DO 

COMPROMETIMENTO DA RCL COM A 

DESPESA DE PESSOAL



No que diz respeito ao limite de comprometimento da Receita Corrente Líquida com
as despesas de pessoal da Prefeitura Municipal de Feira Nova, em consulta ao SICONFI em 07
de fevereiro de 2022, temos que o último período inserido foi o 3º quadrimestre de 2021,
cujo percentual corresponde a 44,30 % da RCL, o que representa um gasto com pessoal
dentro do limite prudencial, que é de 51,30%.

1.1 SITUAÇÃO ATUAL DO COMPROMETIMENTO DA RCL COM A DESPESA DE PESSOAL
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1.2

CONSIDERAÇÕES



Comprovação da temporariedade, transitoriedade e excepcionalidade

A possibilidade de utilização do instituto constitucional de exceção das contratações
temporárias está prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal:

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:
IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

Bem como na Constituição Estadual:

Art.97. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes do
Estado e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, além dos relacionados
nos artigos 37 e 38 da Constituição da República Federativa do Brasil e dos
seguintes:
VII – contratação de pessoal por prazo determinado, na forma e casos que a
lei estabelecer, para atendimento a necessidade temporária de excepcional
interesse público;

No entanto, o instituto das contratações temporárias não é a regra para suprir as
necessidades de pessoal da Administração Pública, pois, conforme a Constituição Federal,
art. 37, II, texto abaixo, a forma eleita pelos constituintes é o concurso público:

(...) 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;”

Portanto, por ser um instituto de exceção, para a validade das contratações
temporárias, necessária se faz a observância de requisitos formais, tais como, existência de
lei disciplinadora das hipóteses de contratação temporária; expedição de ato autorizativo
dos liames, que demonstre a imperiosidade da necessidade de contratar; materialização dos
vínculos em instrumentos contratuais; prova de publicidade dos atos; etc.

E a necessidade deve ser temporária, ou seja, há de existir concomitantemente as
seguintes situações: temporariedade, transitoriedade e excepcionalidade para a realização
dos contratos.

Esta comprovação será verificada em processo específico nesta Corte de Contas
quando forem auditadas as admissões de pessoal.

1.2 CONSIDERAÇÕES
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1.3

DO EDITAL



O Processo Seletivo Simplificado, destina-se à contratação de profissionais

temporários para o quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educação de Feira Nova.

A seleção pública será realizada em 01 (uma) única etapa: Análise Curricular, de

caráter classificatório.

O presente processo seletivo será válido até 31/12/2022, a partir da data da

homologação, prorrogável por mais 12 meses.

O prazo de vigência dos contratos provenientes da seleção será até 31/12/2022,

podendo ser prorrogável por 12 (doze) meses.

Cronograma de atividades da Seleção:

Para verificação da regularidade do Edital, consideramos que a Administração Pública
deve se subordinar aos princípios da isonomia, legalidade, impessoalidade, moralidade,
finalidade, publicidade e eficiência, devendo, portanto, a regulamentação da seleção pública
observar tais princípios.

1.3 DO EDITAL
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2
ACHADOS DE 

FISCALIZAÇÃO



Foram identificados os achados relacionados a seguir, e detalhados nos subitens 

subsequentes:

Irregularidades:

2.1.1. Prazo exíguo para inscrição no Processo Seletivo Público

2.1.2. Quantitativo da reserva de vagas para candidatos portadores de deficiências em 

desacordo com ordenamento jurídico para a função de professor auxiliar

2.1.3. Prazo exíguo para interposição de recurso

2.1.4. Incoerência nos critérios de pontuação dos Títulos 

2. ACHADOS DE FISCALIZAÇÃO
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2.1

IRREGULARIDADES



2.1.1. Prazo exíguo para inscrição no 

Processo Seletivo Público

Código do Achado: A1.1

Critérios de Auditoria:

- Princípio da Razoabilidade

- Princípio da Competitividade

- Princípio da Publicidade

Evidências:

- Edital de Seleção Simplificada nº 001/2022 (doc. 01)

Responsáveis:

Claudison Vieira de Albuquerque (Secretário Municipal de Educação)

Conduta:

Subscrever o Edital

Nexo de Causalidade:

A assinatura do Edital gerou a publicação de instrumento convocatório em 

desconformidade com o ordenamento jurídico vigente.



O Edital nº 01/2022 estabelece o período de 09 de fevereiro a 14 de fevereiro de 2022 para a
realização de inscrições na forma presencial, no horário de 8:00 h às 12:30, ou via correios, através
de SEDEX.

No caso em análise vimos que foram previstos 06 (seis), sendo 04 (quatro) dias úteis e,
considerando a modalidade presencial, o tempo disponibilizado para as inscrições foi de apenas 27
(vinte e sete) horas.

Dessa forma, cabe retificação no edital, com a ampliação do prazo e horário para inscrições,
considerando ainda que se trata de uma seleção em que estão sendo oferecidas quase 100 (cem)
vagas.

2.1.1. Prazo exíguo para inscrição no Processo Seletivo Público
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2.1.2. Quantitativo da reserva de vagas 

para candidatos portadores de 

deficiências em desacordo com 

ordenamento jurídico para a função de 

professor auxiliar

Código do Achado: A1.2

Critérios de Auditoria:

- Constituição Estadual, Art. 97, inciso VI, alínea a

- Acórdão, Tribunal de Contas do Estado, PE, Nº 411/2019

Evidências:

- Edital de Seleção Simplificada nº 001/2022 (doc. 01)

Responsáveis:

Claudison Vieira de Albuquerque (Secretário Municipal de Educação)

Conduta:

Subscrever o Edital

Nexo de Causalidade:

A assinatura do Edital gerou a publicação de instrumento convocatório em 

desconformidade com o ordenamento jurídico vigente.



A Constituição do Estado de Pernambuco, em seu art.97, VI, “a”, determina o
percentual de 5% (cinco por cento).

Ademais, atendendo aos termos do Acórdão TC nº 411/19 expedido por este

Tribunal, relativo ao processo de Consulta TC nº 1852440-0, tem-se que, no caso da

existência de 02 (duas) ou mais vagas, a 1ª será para candidato integrante da lista geral e a 2ª

para candidato integrante da lista para pessoas com deficiência. Além disso, no caso do

percentual previsto no instrumento convocatório resultar em número fracionário de vagas,

este deverá ser arredondado para o número inteiro subsequente.

No caso em tela, o Anexo I estabelece para o cargo de professor auxiliar 30 (trinta)

vagas imediatas para ampla concorrência e 01 (uma) para portador de deficiência. Logo,

deve ser alterado o referido anexo para prever 28 (vinte e oito) vagas para ampla

concorrência e 02 (duas) para portador de deficiência.

Por oportuno, para que não restem dúvidas aos interessados, o quadro de vagas deve

ser apresentado da seguinte forma:

cargo total de vagas vagas de ampla
concorrência

vagas destinadas
aos portadores de
deficiência

Inclusive, ao final do Anexo I, há uma informação de que estão sendo disponibilizadas

o total de 117 (cento e dezessete) vagas de ampla concorrência e 10 (dez) para portadores

de deficiência, e, portanto, deve ser promovido o devido ajuste.

2.1.2. Quantitativo da reserva de vagas para candidatos portadores de...
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2.1.3. Prazo exíguo para interposição 

de recurso

Código do Achado: A1.3

Critérios de Auditoria:

- Princípio do Contraditório

- Princípio da Ampla defesa

Evidências:

- Edital de Seleção Simplificada nº 001/2022 (doc. 01)

Responsáveis:

Claudison Vieira de Albuquerque (Secretário Municipal de Educação)

Conduta:

Subscrever o Edital

Nexo de Causalidade:

A assinatura do Edital gerou a publicação de instrumento convocatório em 

desconformidade com o ordenamento jurídico vigente.



O Anexo III - Cronograma apresenta os dias 17 e 18 de fevereiro para a apresentação

de recursos relativos ao Resultado da Seleção que pelo edital será publicado no dia 16 de

fevereiro. Considera-se que deve ser ampliado o horário previsto no subitem 7.1, pois o

prazo de 12 (doze) horas, afigura-se muito exíguo para que os candidatos que se sentirem

prejudicados possam ingressar com recurso.Ampliar o prazo ou a quantidade de dias.

Deverá ser alterado também o subitem 7.2, já que o anexo que trata do modelo de

formulário para recurso corresponde ao Anexo VII e não ao Anexo VI. Houve repetição da

numeração.

O presente edital deve ser retificado e posteriormente republicado.

2.1.3. Prazo exíguo para interposição de recurso
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2.1.4. Incoerência nos critérios de 

pontuação dos Títulos 

Código do Achado: A1.4

Critérios de Auditoria:

- Princípio da Competitividade

- Princípio da Impessoalidade

- Princípio da Razoabilidade

Evidências:

- Edital de Seleção Simplificada nº 001/2022 (doc. 01)

Responsáveis:

Claudison Vieira de Albuquerque (Secretário Municipal de Educação)

Conduta:

Subscrever o Edital

Nexo de Causalidade:

A assinatura do Edital gerou a publicação de instrumento convocatório em 

desconformidade com o ordenamento jurídico vigente.



No ANEXO VI - CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO CURRICULAR do Edital da Seleção Pública,
quando pondera os valores dos títulos, o faz de maneira irrazoável, determinando a mesma
pontuação, 1,0 (um) ponto, para graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado, como
demonstramos na tabela abaixo:

Necessário se faz o ajuste da pontuação de forma que essa gradação seja condizente
com o grau de dificuldade e em respeito aos princípios da impessoalidade, razoabilidade e
competitividade.

2.1.4. Incoerência nos critérios de pontuação dos Títulos 
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3
CONCLUSÃO



Face ao exposto sugere-se o envio de ofício à Prefeitura Municipal de Feira Nova para
que o interessado tome ciência e promova o saneamento dos vícios apontados nos Achados
A.1.1, A1.2, A1.3 e  A.1 4.

3. CONCLUSÃO
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3.1

RESPONSABILIZAÇÃO



QUADRO DE DETALHAMENTO DE ACHADOS, RESPONSÁVEIS E VALORES 

PASSÍVEIS DE DEVOLUÇÃO

Achado Responsáveis
Valor Passível de 

Devolução (R$)

2.1.1. Prazo exíguo para inscrição no Processo Seletivo Público
R01 - Claudison Vieira 

de Albuquerque
-

2.1.2. Quantitativo da reserva de vagas para candidatos portadores de 

deficiências em desacordo com ordenamento jurídico para a função de 

professor auxiliar

R01 - Claudison Vieira 

de Albuquerque
-

2.1.3. Prazo exíguo para interposição de recurso
R01 - Claudison Vieira 

de Albuquerque
-

2.1.4. Incoerência nos critérios de pontuação dos Títulos 
R01 - Claudison Vieira 

de Albuquerque
-

DADOS DOS RESPONSÁVEIS

Responsável CPF/CNPJ Detalhes

R01 - Claudison Vieira de Albuquerque ***.622.644-** Secretário Municipal de Educação (2022)

É o relatório.

Recife, 9 de Fevereiro de 2022.

Ana Carla Guimarães Gomes

AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO

Matrícula Nº 0433

3.1. RESPONSABILIZAÇÃO
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