
ESCLARECIMENTOS AOS INTERESSADOS

A Secretaria  Municipal  de  Planejamento  e  Gestão,  responsável  pela  organização  do
Concurso público para provimento de pessoal da Administração do Município de Montes
Claros, esclarece que os cargos, vagas, vencimentos, pré-requisitos e as exigências quanto a
escolaridade,  previstos  no  Edital  02/2015,  guardam  estrita  observância  à  legislação
municipal pertinente.

Conforme disposto no art. 9º, VIII da Lei Municipal n. 3.175/2003 (Estatuto do Servidor
Municipal) o provimento  no  cargo  público  exige  a  habilitação  profissional  e  nível  de
escolaridade exigidas para o cargo. O Anexo I do Edital 02/2015 sistematiza todos esses
requisitos  legais  necessários  para  o  provimento  dos  cargos  que  foram disponibilizados,
tendo como referência as Leis Complementares Municipais n. 20 e 21 de 2009, as Leis
Municipais n. 3.174/2003 e 3.348/2004 e o Decreto n. 2.660/2009. 

Destaca-se, que compete exclusivamente ao candidato a verificação de que reúne todos os
requisitos exigidos para investidura no cargo para o qual se inscreverá e que eventualmente
seja aprovado.

Casos  concretos  como  a  alteração,  pelo  Ministério  da  Educação  ou  demais  órgãos
competentes, da nomenclatura dos cursos exigidos pelo edital, junção ou equivalência de
cursos,  serão  avaliados  apenas  no  momento  da  posse  do  candidato  aprovado.  Ou seja,
reforçamos  que  compete  a cada candidato  a análise  e  o  juízo de que as  habilitações,
escolaridade,  cursos  e  experiências  que  possuem  são  suficientes  para  atenderem  ao
especificado no edital e na legislação municipal. 

A verificação,  por  parte  da Secretaria  Municipal  de  Planejamento  e  Gestão,  quanto  ao
cumprimento  dos  requisitos  exigidos  só  se  dará  no  momento  da  posse,  conforme
entendimento pacificado pelo Enunciado da Súmula n. 266 do Superior Tribunal de Justiça.
Ou seja, não poderá ser feito, pela organização do concurso, juízo prévio de adequabilidade
do cumprimento dos requisitos exigidos, para a singularidade de cada um dos candidatos. 
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