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RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 002/2022 

 
 

Referência: PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 032/2021 
 
SIMP/MPPI nº 000.996-085/2021 
 

 
 
A Dra. GILVÂNIA ALVES VIANA, Promotora de Justiça Titular da 2ª 
Promotoria de Justiça de Corrente/PI, no uso de suas atribuições legais 
e, bem como com supedâneo no Art. 27, § único, inciso IV, da Lei nº 
8.625/93, no Art. 6°, Inciso XX, da Lei Complementar nº 75/93, e Lei 
Complementar Estadual 12/93, e ainda: 
 
 
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi dada legitimação ativa 

para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos da coletividade (artigo 127, caput, da 
Constituição Federal); 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece a 
necessidade do Estado Democrático de Direito assegurar à sociedade o seu bem-estar, culminando 
assim com o indispensável respeito a um dos direitos sociais básicos, qual seja, o direito à SAÚDE; 

CONSIDERANDO o teor do art. 196 da Lei Magna, o qual confere a 
assistência à saúde o status de direito fundamental, sendo suas ações e serviços considerados de 
relevância pública, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco 
de doenças e de agravos; 

CONSIDERANDO que a Lei nº 8.080/90 define no artigo 2º que “a 
saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições 
indispensáveis ao seu pleno exercício”; 

CONSIDERANDO a relevância e a magnitude das atribuições 
conferidas ao Ministério Público no tocante à defesa do patrimônio público e da moralidade 
administrativa, por força do art. 129, III da Constituição da República e das disposições da Lei n.º 
7.347/85; 

CONSIDERANDO que são princípios norteadores da Administração 

Pública e de seus respectivos gestores a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade 

e a eficiência; 

CONSIDERANDO que, nos termos da Constituição Federal, cabe ao 

Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância 

pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 

garantia; 
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CONSIDERANDO que o artigo 37, II, da Constituição Federal dispõe 

que 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; 

CONSIDERANDO que as contratações   temporárias   previstas no 

artigo 37, IX, da Constituição Federal, são atos administrativos com finalidade plenamente 

vinculada, qual seja, a de atender necessidade temporária de excepcional interesse público; 

CONSIDERANDO que, diante de tais considerações, a primeira 
conclusão é de que não é lícita a contratação de servidores públicos por tempo determinado pela 
Administração Pública para atender necessidade de excepcional interesse público que não seja 
temporária, caracterizando-se como inconstitucional – e, portanto, ilegal - o atendimento de 
necessidade permanente de excepcional interesse público através de sucessivas contratações 
temporárias em substituição ao provimento efetivo através de concurso público; 

CONSIDERANDO que no dia 27 de janeiro de 2022 foi publicado no 

Diário Oficial dos Municípios o edital visando a realização de processo seletivo simplificado  para 

selecionar e contratar diversos profissionais da área da saúde municipal, especialmente para 

“Contratação Temporária e Emergencial de Profissionais da área da saúde e de Apoio para 

Prestação de Serviços nas Ações de Enfrentamento da Infecção Humana pelo COVID 19 (...), 

em conformidade com o inciso IX do art. 37 da CF, Lei Municipal nº 669/2017 e regras 

constantes do presente Edital (...)”.; 

CONSIDERANDO que a contratação temporária excepcional é 
desejável, sempre que possível, diante das circunstâncias de cada caso, com seleção prévia entre 
os candidatos, que deve atender aos princípios da impessoalidade, isonomia e moralidade;  

CONSIDERANDO que a desigualdade na pontuação da prova de títulos 
a experiências exercidas na Administração Pública Federal, Estadual e Municipal pode efetivamente 
privilegiar pessoas já contratadas anteriormente em detrimento de outras, que inobstante também 
tenham experiência profissional na iniciativa privada, sejam preteridas, restringindo assim o caráter 
competitivo que deve ter um Processo Seletivo Simplificado, e, consequentemente, frustrando a 
melhor escolha e disponibilização de serviço a ser prestado pelo Município de Corrente/PI;  

CONSIDERANDO que a atribuição de pontos para os candidatos que 
comprovarem experiência profissional está contida nas prerrogativas da Administração Pública e 
confere efetividade ao princípio constitucional da eficiência. Contudo, a possibilidade de computar a 
experiência exclusivamente na esfera pública, em detrimento da obtida na esfera privada, macula o 
princípio da isonomia, garantido constitucionalmente no caput do art. 5° da Lei Maior da República, 
já que desiguala os concorrentes que possuem experiência, conferindo àqueles que 
desempenharam atividades na área pública uma classificação melhor no certame (STF, RE 
221966/DF, Relator Ministro Marco Aurélio); 

CONSIDERANDO que o critério eleito no edital em mesa cria 
verdadeira reserva de mercado para os candidatos possuidores de experiência profissional na área 
pública municipal, o que o ordenamento jurídico pátrio não permite, com inaceitável distinção aos 
candidatos que  possuem   experiência  na   Administração  Estadual  ou Federal, ou experiência no  
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âmbito privado, tratando-se de vantagem e privilégio concedidos à determinada classe de pessoas 
em detrimento dos concorrentes em geral; 

CONSIDERANDO que é cediço, que em procedimentos dessa 
natureza, o processo seletivo simplificado ou teste seletivo, devem observar obrigatoriamente os 
requisitos de publicidade, motivação, objetividade de critérios, tratamento isonômico entre os 
candidatos, sob pena de nulidade, face a flagrante violação quantos aos princípios da 
impessoalidade e moralidade; 

CONSIDERANDO a existência de Decisão Judicial proferida nos autos 

do PJE nº 0800219-91.2018.8.18.0027, na qual, dentre outras obrigações, estabeleceu que "(...) 

considerando a pandemia de covid-19 e a maior necessidade de servidores em áreas essenciais 

como a saúde, bem como a necessidade de apuração da permanência da situação fática e a 

confirmação ou não dos articulados pelo seguimento da instrução do feito, defiro parcialmente a 

tutela requisitada, para que o Município de Corrente-PI se abstenha de realizar novas 

contratações de pessoal sem observância da Lei Municipal nº 669/2017 e a realização de teste 

seletivo, sob pena de multa diária de 1.000,00 (um mil reais), limitada ao montante de 

R$100.000,00 (CPC, art. 139, inc. IV)."; 

CONSIDERANDO a existência de Sentença Judicial proferida nos 
autos do PJE nº 0800257-06.2018.8.18.0027, na qual, dentre outras obrigações, estabeleceu que " 
(...) constatou-se que as contratações à título precário se dão anualmente, aos mesmos cargos, o 
que descaracteriza a excepcionalidade e temporariedade dos serviços. Assim, reconhecendo os 
presentes vícios acima delineados e com fins de preservação do interesse público, CONDENO o 
Requerido à OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER consistente em abster-se de contratar temporários 
para desempenhar atividades no SAMU sem a prévia submissão ao concurso público, bem 
como não realizar as contratações temporárias sem teste seletivo simplificado, nos moldes da 
Lei Municipal nº 669/2017. Determino também a ANULAÇÃO de todos os atos de 
designação/contratação realizados pelo Requerido sem prévia aprovação em concurso 
público ou teste seletivo simplificado, na forma da lei, excetuados os casos previstos no 
próprio regramento (art. 4º, §3º da Lei Municipal nº 669/2017). Na oportunidade, considerando 
presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, com fulcro no art. 300, do CPC, 
CONCEDO MEDIDA LIMINAR para imediato cumprimento da presente parte dispositiva desta 
sentença, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por seu descumprimento (CPC, 
art. 139, inc. IV), limitado ao patamar de até 50 vezes do valor fixado. Nessa senda, 
considerando a pandemia causada pelo Covid-19, bem como à necessidade de continuidade 
dos serviços básicos de saúde, determino que em até 30 dias o Réu deflagre providências de 
realização de teste seletivo simplificado aos serviços do SAMU, bem como proceda à 
anulação de todas as contratações afetas aos serviços de saúde de urgência e emergência 
sem concurso público ou teste seletivo."; 

CONSIDERANDO que no edital do processo seletivo simplificado 
observou-se:  

1. prazo exíguo para realização de inscrições;  

2. ausência de meio eletrônico de inscrição;  
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3. previsão de contratação pelo rito do processo seletivo simplificado 

para funções que não se ligam diretamente ao enfrentamento da covid19, tais como: 

Fonoaudiólogo, Médico psiquiatra, Médico Ortopedista Médico Cirurgião, Médico Cardiologista; 

Médico  Oftalmologista,  Médico Ginecologista,  Cirurgião-Dentista  (odontólogo),  Enfermeiro CAPS, 

 

Psicopcdagoga; Assistente Social, e Educador Físico;  

4. ausência a menção expressa à vedação contida no Art. 6º da Lei 

Municipal nº 669/2017, que veda a contratação de pessoas que já tenham sido contratadas com 

base na lei mencionada, antes de decorridos 24 (vinte e quatro) meses do encerramento de seu 

contrato anterior, a fim de evitar recontratações em período vedado;  

5. previsão de pontos diferentes na avaliação por experiência no setor 

privado e público; e  

6. existência de servidores públicos não efetivos e estáveis na 

composição das comissões organizadora e julgadora; 

 
CONSIDERANDO a emissão da NOTA TÉCNICA N.º 02/2020, de 23 

de abril de 2020, que emitiu orientação aos jurisdicionados do TCE- PI acerca dos procedimentos 
de contratação temporária de pessoal para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19) e suspensão de aplicação de 
provas; 

CONSIDERANDO que o procedimento seletivo simplificativo não 
substitui nem elimina a obrigatoriedade de posterior realização de concurso público, no caso de 
necessidade permanente, nem pode ser fonte de direito à permanência do contratado na função; e 
ainda 

CONSIDERANDO a incumbência prevista no art. 37, incisos I, V e VI 
da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 
2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

 
RESOLVE: 
 
RECOMENDAR ao Exmo. Sr. Prefeito do município de Corrente/PI, 

GLADSON MURILO MASCARENHAS RIBEIRO,  e ao Ilmo. Secretário Municipal de Saúde de 
Corrente/PI, DIONÍZIO RODRIGUES NOGUEIRA JÚNIOR, que adote as seguintes providências:  

 
1 – Altere o cronograma de realização do processos seletivo 

simplificado, especialmente estendendo o prazo de inscrição para pelo menos 07 (sete) dias úteis; 
2 – Promova a disponibilização de meio eletrônico de inscrição, em 

atenção aos princípios da publicidade, transparência e ampla concorrência, e em consonância com 
a Nota Técnica TCE/PI nº 002/2020 e com a jurisprudência Corte de Contas Estadual (Vide Decisão 
nº 204/2020-GLM (Processo TC/008915/2020) e Decisão Monocrática n° 476/2021-GWA, proferida 
no Processo TC/016429/2021, com publicação no Diário Eletrônico TCE n° 201, em 25/10/2021, 
ratificada pela Decisão Plenária nº1.081/2021); 
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3 – Exclua do certame as funções Fonoaudiólogo, Médico psiquiatra, 

Médico Ortopedista Médico Cirurgião, Médico Cardiologista; Médico Oftalmologista, Médico 
Ginecologista, Cirurgião-Dentista (odontólogo), Enfermeiro CAPS; Psicopcdagoga; Assistente 
Social, e Educador Físico, uma vez que não  estão estritamente vinculadas às ações de 
enfrentamento da situação em questão, em atenção ao disposto no art. 37, IX, da Constituição 
Federal e conforme entendimento consubstanciado na Tese de Repercussão Geral 612 do STF, 
conforme orienta a Nota Técnica nº 002/2020 do Tribuna de Contas do Estado do Piauí; 

4 – Nomeie para compor a comissão organizadora e julgadora 
servidores que detenham cargos efetivos na estrutura do ente municipal, e que sejam estáveis em 
seus cargos; 

5 – Retifique o edital para nele constar expressamente a restrição 
contida no Art. 6º da Lei Municipal nº 669/2017, que veda a contratação de pessoas que já tenham 
sido contratadas com base na lei mencionada, antes de decorridos 24 (vinte e quatro) meses do 
encerramento de seu contrato anterior, para que os pretensos interessados em participar do 
certame sejam devidamente esclarecidos, não se alegando desconhecimento e a fim de evitar 
recontratações em período vedado por lei; 

6 – O Edital de seleção deve igualmente observar os requisitos 
expostos no art. 5º, I, da Resolução TCE/PI nº 23/2016, naquilo que for compatível com as 
especificidades do procedimento, indicando, em todo caso: requisitos para habilitação, critérios 
objetivos de classificação, carga horária, formas de remuneração, duração dos contratos e 
hipóteses de rescisão;  e 

7 – Promova imediatamente as medidas hábeis e necessárias, para 
realização do Concurso Público e admissão de servidores efetivos para provimento todas das vagas 
existentes imediatamente após o prazo estabelecido na LC 173/2021, exonerando todos os 
contratados temporários e substituindo-os por concursados, em homenagem ao artigo 37, inciso II, 
da Carta Magna. 

Desde já, ADVERTE-SE que a não observância desta Recomendação 
implicará na adoção das medidas judiciais cabíveis. 

FIXA-SE o prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar do recebimento, 
para que o destinatário manifeste-se sobre o acatamento da presente recomendação, devendo 
informar e encaminhar à 2ª Promotoria de Justiça de Corrente/PI, EXCLUSIVAMENTE pelo e-mail 
(secretariaunificadacorrente@mppi.mp.br) a comprovação das providências tomadas e os 
documentos aptos a provar o seu fiel cumprimento. 

 
Corrente-PI, 28 de janeiro de 2022. 
 
 

GILVÂNIA ALVES VIANA 
Promotora de Justiça 

Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Corrente 
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