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PARECER JURÍDICO  
 

 
Solicitante: Secretaria Municipal de Educação. 
Assunto: Extinção de Cargo – Correlação de Cargo – Distribuição de Cargos 
Docente I – Possibilidade de Aproveitamento de Tempo de Serviço do Cargo 
Extinto – Criação de Cargo Assistente de Apoio E. Infantil - Contratação 
Temporária em Processo Seletivo. 
Legislação Aplicável: Constituição Federal, Art. 37 – Lei Municipal n. 
1.608/2011, Anexo IV – Lei Complementar Municipal n. 02/2.017 – Resolução 
SME 001/2.022. 
 
 
Relatório 

 
Trata-se de Consulta formulada pela Secretária de Educação deste Município, 

a propósito de questionamento de servidores concorrentes, sobre 

possibilidade de utilização de tempo de serviço público municipal dos extintos 

cargos de “Monitora de Creche, Regente de Ensino, Professor PI, Recreadora 

e Ed. Infantil” a ser utilizado no processo seletivo 2.022 da Secretaria 

Municipal de Educação, para o cargo de “Docente I”. 

 

A consulta abarca também a intepretação do artigo 3º da Resolução SME 

001/2.022 em relação à possibilidade de utilização de dias trabalhados não 

utilizados anteriormente em cargos ou funções que não têm Carreira no Plano 

Municipal de Cargos e Salários. 

 

A questão fundamenta-se na Lei Municipal n. 1.608/2.011, em seu Anexo IV. 

Importante ressaltar que este não foi alterado ou revogado pela Lei 

Complementar Municipal n. 02/2.017. 

 

 
Fundamentos 

 
Importante observar que a questão aventada está abarcada na Lei Municipal 

n. 1.608/2.011, que tacitamente extinguiu o cargo efetivo de “Monitora de 

Creche, Regente de Ensino, Professor PI”, migrando o mesmo ou o servidor 

ocupante deste para o cargo atual de “Docente I”, conforme podemos 

constatar no Anexo IV, anexo, desta lei municipal. Observa-se ainda que no 

mesmo anexo, criou-se o cargo de Assistente de apoio infantil, cargo esse 

sem correlação com qualquer outro cargo anterior. 

 

Devemos também obedecer o regramento constante da Constituição Federal 

para investidura em cargo público, normativa disposta no artigo 37, incisos II e 

IX, vejamos: 
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“Art. 37 - A administração pública direta, indireta ou fundacional, de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e, também, ao seguinte: (...) 
         
II -  a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação 
prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, 
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei 
de livre nomeação e exoneração; 
         
(...) 
 
IX -  a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado 
para atender a necessidade temporária de excepcional interesse 
público; (...)” 

 
Logo, o acesso a cargo público se dá através de concurso público e em 

alguns casos excepcionais, através de contratação temporária, sendo que, 

neste Município, esta é regida pela Lei Municipal n. 1.538/09, bem como, no 

caso específico, subsidiado pela Resolução SME n. 001/2.022. 

 

Tecidas estas considerações, verifica-se a necessidade de entender o que 

aconteceu com o cargo de “Monitor de Creche, Regente de Ensino, Professor 

PI” e os titulares deste cargo, como o advento da Lei Municipal n. 

1.608/2.011. 

 

Consoante já exposto, esta lei extinguiu tacitamente o cargo de “Monitora de 

Creche, Regente de Ensino, Professor PI” e o enquadrou ou transformou no 

cargo “Docente I”, conforme Anexo IV, da Lei n. 1.608/2.011, cópia em anexo, 

parte integrante deste instrumento, sendo aproveitadas as alterações 

supervenientes decorrentes da reestruturação da sobredita carreira, 

adotando-se em relação a ela, o cargo de “Docente I”. 

 

Os servidores que exerciam o cargo de “Monitora de Creche, Regente de 

Ensino, Professor PI” na data de entrada em vigor da Lei Municipal n. 

1.608/2.011, legalmente foram incorporados, absorvidos para o cargo atual de 

“Docente I”, garantindo aos mesmos a irredutibilidade do vencimento e 

demais vantagens deste cargo. 

 

Em relação aos cargos de “Recreadora e Ed. Infantil”, os mesmos foram 

extintos e não se encontram dentro do plano de cargos vigente. Sendo assim, 

conforme resolução SME 01/2.022, o servidor poderá utilizar o tempo dentro 

daquele cargo de seu interesse, ou seja, no mesmo entendimento adotado 

em anos anteriores dentro de sua qualificação não devendo o servidor ser 

prejudicado na classificação em sua contagem de tempo. 

 



 
 

Prefeitura Municipal de Turmalina 
AVENIDA LAURO MACHADO, 230 - CENTRO 

CEP: 39.660-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS 
 

Consequentemente o tempo de serviço que possuía o servidor no cargo 

extinto “Monitora de Creche, Regente de Ensino, Professor PI” fora reportado 

para o cargo que o servidor foi reenquadrado, ou seja, no caso presente, 

“Docente I”. 

 

Em relação a utilização do tempo de serviço do cargo extinto para inscrição e 

contratação por designação em processo seletivo, o servidor pode utilizar 

deste para contagem de tempo no cargo atual e para os cargos extintos que 

não fazem correlação com cargos em plano anterior, portanto servidor poderá 

colocar o número de dias trabalhados não utilizados anteriormente, em 

listas vigentes, na lista de classificação que estiver sendo constituída de 

acordo com seus interesses. 

 

Tal fundamento se mantém pertinente baseado no artigo 3º da Resolução 

001/2.022, SME, abaixo transcrito: 

 
Art. 3º - Será considerado “tempo de exercício” para fins de 
inscrição de que trata essa Resolução aquele exercido na Rede 
Municipal até 22/12/2021, na mesma função/componente 
curricular/área de conhecimento para o qual o candidato se 
inscrever, devendo comprová-lo no ato da convocação, desde 
que: 
I – Não esteja vinculado a cargo efetivo ativo; 
II – Não tenha sido utilizado para fins de aposentadoria; 
III- Não seja tempo de serviço paralelo.  
§1º- O servidor que atuou nos Cargos ou funções de Monitor de 
Creche, Vice-diretor ou Diretor escolar (cargos ou funções que 
não têm Carreira no Plano Municipal de Cargos e Salários) 
poderá fazer opção de colocar o número de dias trabalhados não 
utilizados anteriormente, inserindo-o na lista de Classificação que 
estiver sendo constituída, de acordo com os seus interesses. 

 
 
Assim o caso trazido à análise desta Assessória Jurídica verifica-se que se 

amolda ao dispositivo legal, portanto há correspondência entre fato e norma, 

decorrendo a aventada possibilidade. 

 

Ademais, cabe ressaltar que o concurso público é instrumento de 

concretização dos princípios da isonomia e moralidade administrativa, que por 

sua vez encontram seu fundamento no caput do art. 37 da Constituição 

Federal, espinha dorsal do Direito Administrativo. 

 

O Princípio da Isonomia exige que a Administração Pública trate de forma 

igualitária todos os concursandos e concursados. O Princípio da Moralidade 

exige o respeito à ética administrativa. Juntos afastam qualquer possibilidade 

de favorecimento e perseguições pessoais, bem como decisões que não se 

pautem por critérios objetivos. 
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Destarte, a decisão sobre a ordem do chamamento deve se basear em 

critério objetivo, tal seja a lista de classificação dos aprovados, reforçando, 

assim, o sistema de mérito que deve nortear todo o processo de concurso 

público. 

 

No que pertine à necessidade de obediência à lista de aprovados mesmo 

após o preenchimento do número de vagas, fundamenta-se também no 

Princípio da Moralidade, bem como no Princípio da Eficiência, já que a 

Administração Pública estará aproveitando um Processo Administrativo para 

atingir mais do que os objetivos iniciais, sem desrespeitar qualquer dos outros 

princípios do Direito Administrativo, como a Legalidade e Finalidade.  

 

 

Conclusão 

 

Assim, pelos argumentos acima expostos, opino pela possibilidade de 

indivíduo concorrente há uma vaga de designação/contratação temporária ao 

cargo de “Docente I”, utilizar o tempo de serviço que adquiriu sobre o 

exercício do cargo extinto de “Monitora de Creche, Regente de Ensino, 

Professor PI”, vez que está claro na Lei Municipal n. 1.608/2.011, que o cargo 

de “Docente I”, absorveu e incorporou as atribuições, vantagens e demais 

benefícios do extinto cargo em comento. Para os demais cargos extintos que 

não fazem correlação com cargos em plano anterior, caberá ao servidor 

colocar o número de dias trabalhados não utilizados anteriormente, em 

listas vigentes na lista de classificação que estiver sendo constituídos de 

acordo com seus interesses devendo ser adotados critérios de qualificação 

para o cargo pretendido. 

Ressalta-se ainda que devam ser obedecidos os critérios de classificação 

para os cargos que se encontram vinculados à lista de classificação do 

concurso público vigente até 02 de Outubro de 2.023. A ordem da lista de 

aprovação do concurso deve ser rigorosamente respeitada durante o prazo de 

validade do concurso, mesmo após providas as vagas previstas em edital. 

 
S.M.J. 
Este é o parecer. 

 
Turmalina/MG, 25 de janeiro de 2.022. 
 
 

Alex Rodrigues da Silva 
OAB/MG. 201.094 
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