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Autor: Dep. Silvio Fávero

Acrescenta o art. 51-A ao Projeto de Lei nº 503/2020 - Mensagem nº 65/2020, com a seguinte redação:

“Art. 51-A Fica vedada a contratação de servidores temporários que prejudique a ordem de
classificação dos aprovados em Concursos Públicos nas áreas de saúde, educação e segurança,
impossibilitando a sua nomeação.”

JUSTIFICATIVA

A presente emenda aditiva objetiva acrescentar dispositivo ao projeto original para proibir a contratação de
servidores temporários que prejudique a ordem de classificação dos aprovados em Concursos Públicos nas
áreas de saúde, educação e segurança, impossibilitando a sua nomeação.

É fato que a aprovação em concurso público não é garantia de nomeação, mas expectativa de direito, de se
concretiza diante da conveniência e oportunidade da administração pública.

Entretanto, essa expectativa de direito é transformada em direito subjetivo à nomeação, no momento em que
a Administração Pública evidencia a necessidade de preenchimento de cargos vagos e o faz, de forma
precária, em detrimento do candidato aprovado. Essa segunda hipótese é o que se afigura no caso sub
judice, tendo em vista que realizou seletivo público dentro do prazo de vigência do certame anterior, em
primeiro lugar no seu cargo. (AgRg no AREsp 557.048/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 01/07/2015).

No caso, a presente emenda visa garantir que os aprovados em concursos públicos não sejam preteridos em
suas convocações para tomarem posse nos cargos vagos diante da contratação precária de temporários.

Pelas razões acima, conto com o apoio dos nobres parlamentares para a aprovação desta relevante emenda.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 13 de Julho de 2020
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