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1
INTRODUÇÃO



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

PI2100179, no(a) Prefeitura Municipal de Granito, relativa ao exercício de 2021, tendo por 

objetivo:

Verificar a regularidade do Edital do Processo Seletivo Simplificado Nº 001/2021, de 31 de 

março de 2020, da Prefeitura Municipal de Granito - PE através das Secretarias de 

Administração, Saúde e Educação com base na autorização contida no Decreto Municipal 

Nº 006/2021, em face dos princípios da Administração Pública, insculpidos na Constituição 

Federal e de normas atinentes.

1. INTRODUÇÃO
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1.1

DO EDITAL



A Seleção Pública Simplificada regida por este Edital visa ao provimento,

mediante contrato por tempo determinado, de 24 (VINTE E QUATRO) profissionais da área

da Saúde e Educação, sendo:

As contratações são destinadas a atender necessidade temporária de excepcional

interesse público relacionada à emergência em saúde pública decorrente do Novo Corona

vírus (COVID 19), como também para atender à necessidade decorrente do adiamento da

realização do Concurso Público Municipal - Edital n° 001/2020.

A Seleção Pública Simplificada será realizada em única etapa, denominada

AVALIAÇÃO CURRICULAR.

O processo seletivo terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data de

1.1 DO EDITAL
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divulgação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.

Os contratos derivados deste processo seletivo terão validade 365 (trezentos e

sessenta e cinco) dias, prazo que, a critério do contratante, poderá ser prorrogado por igual

período

Cronograma de atividades da Seleção:

1.1 DO EDITAL
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2
ACHADOS DE 

FISCALIZAÇÃO



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

subsequentes:

Irregularidades:

2.1.1. Inadequação da reserva de vagas para pessoas portadoras de deficiências

2.1.2. Ausência de previsão como primeiro critério de desempate para os candidatos 

albergados pelo Estatuto do Idoso.

2.1.3. Imprecisão em textos de peças editalícias

2.1.4. Irregularidade em critério de pontuação

2.1.5. Incoerência nos critérios de pontuação dos Títulos 

2. ACHADOS DE FISCALIZAÇÃO
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2.1

IRREGULARIDADES



2.1.1. Inadequação da reserva de vagas 

para pessoas portadoras de 

deficiências

Código do Achado: A1.1

Critérios de Auditoria:

- Princípio da Legalidade

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

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

Evidências:

- Edital da Seleção Pública. (doc. 01)

Responsáveis:

Joao Bosco Lacerda de Alencar (Prefeito)

Giulia Regis de Queiroz Justino (Secretária Municipal de Saúde)

Francisca Antônia dos Santos Soares (Secretária 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 ora em análise, em seu capítulo 3. DAS VAGAS DESTINADAS À PESSOA COM
DEFICIÊNCIA trás:

Cabe a modificação nas cláusulas do edital de previsão de reserva de vagas para
pessoas portadoras de deficiências, em observância à alínea “a” do inciso VI do art. 97 da
Constituição Estadual de Pernambuco.

Tal reserva, conforme a Constituição Estadual, deve ser de 5% (cinco por cento) das
vagas existentes e as que aparecerem dentro da validade da Seleção:

Ainda segundo o Edital ora em análise, em seu subitem 3.1.1 fica estabelecido um
limite máximo de 20% (vinte por cento) do total de vagas, conforme decreto Nº 9.508/2018,
das vagas ofertadas por cargo.

O Decreto em análise, conforme sua ementa, é no âmbito federal, não cabendo
então o limite máximo de 20%.

Em cumprimento ao disposto na Constituição Estadual, Art. 97, inciso VI, alínea a, e
ao Princípio da Legalidade, devem ser alterados os itens citados. Ressalta-se ainda que deve
ser obedecida  a regra estabelecida no Acórdão TCE/PE n° 411/2019.

2.1.1. Inadequação da reserva de vagas para pessoas portadoras de...
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2.1.2. Ausência de previsão como 

primeiro critério de desempate para os 

candidatos albergados pelo Estatuto 

do Idoso.

Código do Achado: A1.2

Critérios de Auditoria:

- Lei Federal, Nº 10741/2003, Art. 27, Parágrafo Único

Evidências:

- Edital de Seleção Pública (doc. 01)

Responsáveis:

Joao Bosco Lacerda de Alencar (Prefeito)

Giulia Regis de Queiroz Justino (Secretária Municipal de Saúde)

Francisca Antônia dos Santos Soares (Secretária 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 Seleção Pública Simplificada em análise visa ao provimento, mediante contrato por
tempo determinado, de 24 (VINTE E QUATRO) profissionais da área da Saúde e Educação. Em
seu subitem 1.1.1 informa que as contratações são destinadas a atender necessidade
temporária de excepcional interesse público relacionada à emergência em saúde pública
decorrente do Novo Coronavírus (COVID 19), como também para atender à necessidade
decorrente do adiamento da realização do Concurso Público Municipal - Edital n°
001/2020.

O Decreto 006/2021 (doc.11), em seu artigo 1° autoriza a contratação de
profissionais de saúde para combate à situação de emergência decorrente do Covid19. Em
seu parágrafo primeiro veda a participação dos candidatos maiores de 60 anos. No entanto,
a Seleção Pública também é para profissionais de educação (professores) e não há ressalva
para esses candidatos referente à idade.

No subitem 5.2.1 do edital a restrição se refere apenas aos profissionais de saúde
(técnicos de enfermagem e Agente Comunitário de Saúde) e não aos profissionais da
Educação.

Sendo assim, no critério de desempate previsto no subitem 6.5 em caso de igualdade

2.1.2. Ausência de previsão como primeiro critério de desempate para...
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de notas entre os classificados para os profissionais de educação, não está presente a idade
como primeiro critério em se tratando de candidato albergado pelo Estatuto do Idoso, maior
de 60 (sessenta) anos, como estatui a Lei nº 10.741/2003, em seu Art. 27, parágrafo único.

A administração deverá alterar o item 6.5, para incluir tal critério para as funções dos

profissionais da educação.

2.1.2. Ausência de previsão como primeiro critério de desempate para...
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2.1.3. Imprecisão em textos de peças 

editalícias

Código do Achado: A1.3

Critérios de Auditoria:

- Princípio da Clareza

Evidências:

- Edital de Seleção Pública (doc. 01)

Responsáveis:

Joao Bosco Lacerda de Alencar (Prefeito)

Giulia Regis de Queiroz Justino (Secretária Municipal de Saúde)

Francisca Antônia dos Santos Soares (Secretária 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



As partes destacadas em amarelo são imprecisões e não guardam correspondência
com a peça editalícia ou são inexistentes:

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

2.1.3. Imprecisão em textos de peças editalícias
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(...)

Em obediência ao Princípio da Clareza, os itens devem ser corrigidos.

2.1.3. Imprecisão em textos de peças editalícias
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2.1.4. Irregularidade em critério de 

pontuação

Código do Achado: A1.4

Critérios de Auditoria:

- Princípio da Clareza

Evidências:

- Edital de Seleção Pública (doc. 01)

Responsáveis:

Joao Bosco Lacerda de Alencar (Prefeito)

Giulia Regis de Queiroz Justino (Secretária Municipal de Saúde)

Francisca Antônia dos Santos Soares (Secretária 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 II do Edital constam os requisitos para cada função oferecido no certame.
Para as funções Técnico de Enfermagem pede-se como pré-requisito Registro Profissional
(Inscrição Regular no Conselho de Classe - COREN/PE). No entanto este também é um dos
critérios para avaliação curricular dos candidatos, como consta no Anexo IV, a seguir:

Logo, deve ser retirada do Anexo IV esta pontuação.

2.1.4. Irregularidade em critério de pontuação
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2.1.5. Incoerência nos critérios de 

pontuação dos Títulos 

Código do Achado: A1.5

Critérios de Auditoria:

- Princípio da Competitividade

- Princípio da Impessoalidade

- Princípio da Razoabilidade

Evidências:

- Edital de Seleção Pública (doc. 01)

Responsáveis:

Joao Bosco Lacerda de Alencar (Prefeito)

Giulia Regis de Queiroz Justino (Secretária Municipal de Saúde)

Francisca Antônia dos Santos Soares (Secretária 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 IV - TABELA DE PONTUAÇÃO – AVALIAÇÃO CURRICULAR do Edital da
Seleção Pública, para a função de Professor, quando pondera os valores dos títulos, o faz de
maneira irrazoável, determinando a mesma pontuação, 2,5 pontos, para mestrado e
doutorado e uma pontuação maior, de 5,0 pontos, para o candidato que apresente o
Certificado ou Declaração de Conclusão de Curso de Pós Graduação. E ainda maior, 40,0
pontos, para Certificado ou Declaração de Conclusão de Graduação - Licenciatura.

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.

Ainda em relação à pontuação, verifica-se um erro no somatório da Pontuação Total,
devendo o somatório Total ser de 30,00 pontos (06 pts. por cada ano de trabalho X 05 anos)
e não 50,00.

2.1.5. Incoerência nos critérios de pontuação dos Títulos 
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3
CONCLUSÃO



Ante o exposto acima, sugere-se o envio de ofício para ciência das irregularidades

apontadas aos subscritores do edital em referência para que os mesmos tomem

conhecimento do teor do presente relatório e promovam as devidas alterações no referido

ato convocatório, com o fim de corrigir as irregularidades acima explanadas.

É importante salientar que o exame da legalidade do certame, será realizado em

processo específico nesta Corte de Contas, quando do exame dos provimentos.

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. Inadequação da reserva de vagas para pessoas portadoras de 

deficiências

R01 - JOAO BOSCO 

LACERDA DE ALENCAR 

R02 - Giulia Regis de Queiroz 

Justino 

R03 - Francisca Antônia dos 

Santos Soares

-

2.1.2. Ausência de previsão como primeiro critério de desempate 

para os candidatos albergados pelo Estatuto do Idoso.

R01 - JOAO BOSCO 

LACERDA DE ALENCAR 

R02 - Giulia Regis de Queiroz 

Justino 

R03 - Francisca Antônia dos 

Santos Soares

-

2.1.3. Imprecisão em textos de peças editalícias

R01 - JOAO BOSCO 

LACERDA DE ALENCAR 

R02 - Giulia Regis de Queiroz 

Justino 

R03 - Francisca Antônia dos 

Santos Soares

-

2.1.4. Irregularidade em critério de pontuação

R01 - JOAO BOSCO 

LACERDA DE ALENCAR 

R02 - Giulia Regis de Queiroz 

Justino 

R03 - Francisca Antônia dos 

Santos Soares

-

2.1.5. Incoerência nos critérios de pontuação dos Títulos 

R01 - JOAO BOSCO 

LACERDA DE ALENCAR 

R02 - Giulia Regis de Queiroz 

Justino 

R03 - Francisca Antônia dos 

Santos Soares

-

DADOS DOS RESPONSÁVEIS

Responsável CPF/CNPJ Detalhes

R01 - Joao Bosco Lacerda de Alencar ***.437.984-** Prefeito (2021)

R02 - Giulia Regis de Queiroz Justino ***.040.724-** Secretária Municipal de Saúde (2021)

R03 - Francisca Antônia dos Santos Soares ***.946.694-** Secretária de Educação (2021)

É o relatório.

Recife, 7 de Abril de 2021.
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Cristiana Monteiro Silva Costa

AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO

Matrícula Nº 1158
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