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ACÓRDÃO AC/CON Nº 00011/2016 – TCM/GO – TÉCNICO-ADMINISTRATIVA 

PROCESSO N° : 04141/16 (1 volume) 
MUNICÍPIO : APARECIDA DE GOIÂNIA 
ÓRGÃO : SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO 
ASSUNTO : CONSULTA 
CONSULENTE : Luiz Alberto Maguito Vilela (Prefeito) e André Luiz Ferreira da 

Rosa (Secretário de Controle Interno) 
RELATOR : Conselheiro-Substituto Mauricio Oliveira Azevedo 
 

EMENTA: CONSULTA. APROVEITAMENTO DE APROVADOS EM 
CONCURSO PÚBLICO EM CARGOS TRANSFORMADOS POR LEI 
DURANTE A VIGÊNCIA DO CONCURSO. O aproveitamento de 
aprovados em concurso público em cargos transformados por lei durante 
a vigência do concurso público deve observar: identidade substancial de 
atribuições; compatibilidade funcional; equivalência remuneratória; e 
equivalência de requisitos de admissão. 

 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos que cuidam de 

Consulta formulada por Luiz Alberto Maguito Vilela, Prefeito do Município de 

Aparecida de Goiânia, através de seu procurador, o Sr. André Luiz Ferreira da Rosa, 

Secretário de Controle Interno, lavrada nos seguintes termos, in verbis: 

“Poderiam ser nomeados os aprovados no Concurso nº 001/2013 para os 
cargos de Auxiliar de Secretaria I e Agente Educativo para os cargos de 
Agente Administrativo Educacional e Agente de Apoio Educacional conforme 
foi aprovada Lei Complementar nº 095/2014?” 

Considerando a Proposta de Decisão nº 171/16-GABMOA proferida 

pelo Conselheiro-Substituto Mauricio Oliveira Azevedo; 

Considerando tudo mais que dos autos consta; 

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado de Goiás, reunidos em Sessão do Pleno, diante das razões expostas pelo 

Relator, em: 

1 - CONHECER da presente Consulta, para, no mérito, responder ao consulente 

que, desde que previsto na legislação municipal, é compatível com o ordenamento 

jurídico o aproveitamento de candidatos aprovados em concurso público, cujos 

cargos para os quais foram aprovados foram transformados em outro, desde que 

atendidas as seguintes premissas: 

a) esteja presente o interesse público primário e não apenas o interesse patrimonial 
do Estado na diminuição de custos para a realização de novo certame; 

b) o cargo para os quais os candidatos foram aprovados e o novo cargo ao qual foi 
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transformado devem guardar intrínseca similaridade, devendo conter: 

b.1) identidade substancial de atribuições; 

b.2) compatibilidade funcional; 

b.3) equivalência remuneratória; 

b.4) equivalência de requisitos de admissão (nível de escolaridade, formação 
específica, registro em órgão de classe, etc.); 

c) não configuram transformação lícita de cargos: 

c.1) aqueles cuja transformação implique em mudança de conteúdo ocupacional ou 
natureza de trabalho; 

c.2) aqueles que exijam diferentes graus de escolaridade como requisito de 
provimento; 

c.3) aqueles cuja movimentação implique na mudança de nomenclatura do cargo a 
ponto de evidenciar mudança na própria natureza do cargo; 
 

2- ENCAMINHAR cópia da presente consulta ao Ministério Público de Contas 

junto a este Tribunal, a fim de que este, ao seu juízo, avalie a possibilidade de fazer 

uma representação, em autos próprios, ao TCM. 

À Superintendência de Secretaria para os devidos fins. 

Sala das Sessões do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de 

Goiás, aos 6 dias do mês de julho de 2016.                                                   

 
Presidente em exercício, Joaquim Alves de Castro Neto 

 
 
Votantes:      Maria Teresa Garrido Santos                  Sebastião Monteiro Guimarães                                                                   
                                    Conselheira                                                       Conselheiro 
 

                   
 

                          Francisco José Ramos                            Nilo Sérgio Resende Neto                                                   
                                   Conselheiro                                                       Conselheiro 
 

 
 

                           Daniel Augusto Goulart                        
                                   Conselheiro                                                           

 
 
Relator:                                         Mauricio Oliveira Azevedo 

             Conselheiro-Substituto (não votante) 
 

 

Fui presente:  Régis Gonçalves Leite Ministério Público de Contas 
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