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COMUNICADO 
 
A Município de Águia Branca, por intermédio da Comissão de Trabalhos Técnicos do 
Processo Seletivo 2014, vem comunicar a todos os candidatos e demais 
interessados que o Processo Seletivo Edital 001 e 002 está temporariamente 
SUSPENSO por força de decisão liminar do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de 
Direito da Comarca de Águia Branca nos autos do Processo nº 0000969-
54.2014.8.08.0057. 
 
O Ministério Público do Estado do Espírito Santo propôs Ação Cautelar requerendo a 
suspensão do Processo Seletivo, Edital 001 e 002, informando que os critérios 
utilizados para essa seleção, consistente exclusivamente na prova de títulos, viola o 
princípio da igualdade, na medida em que privilegia candidatos que já ocupam ou 
ocuparam cargos ou funções municipais. Isso porque, esses candidatos, podem 
utilizar o tempo de trabalho junto ao município para acumular pontos, até o total de 
25 (vinte e cinco), em prejuízo de outros candidatos que não atuaram junto a 
administração municipal. 
 
A Justiça defiriu a liminar pleiteada para determinar a suspensão do Processo 
Seletivo Simplificado constante dos Editais nº 1 e nº 2 de 2014, publicados pela 
Administração Municipal de Águia Branca e, caso já concluída, a suspensão da 
contratação dos candidatos selecionados, sob de multa de R$ 10.000,00 (dez mil 
reais) por candidato contratado. 
 
A Prefeitura Municipal, por meio da Procuradoria Geral do Município, contestou a 
Ação Judicial argumentando os motivos que levaram a Comissão de Trabalhos 
Técnicos do Processo Seletivo ao escolher os critérios de seleção requerendo a 
cassação da liminar.  
 
Esclarecemos que para a prova de Avaliação de Títulos ficou definido pela Comissão  
de Trabalhos Técnicos que terá valor máximo de 100 (cem) pontos distribuidos da 
seguinte forma: 

ÁREAS PONTOS PONTOS 

I - Exercício Profissional 35 

II - Qualificação Profissional 65 

 
A Comissão de Trabalhos Técnicos do Processo Seletivo decidiu por atribuir maior 
peso a Qualificação Profissional, por entender ser um critério mais justo na seleção. 
Assim a qualificação profissional, que compreende os títulos de cursos que o 
candidato possui, se sobrepõe ao valor atribuído ao tempo de Exercício Profissional.  
 
Por outro lado, o Tempo de Exercício Profissional não poderia ser deixado de lado 
pela Comissão de Trabalho Técnicos, por ser inegável que a experiência profissional 
é um grande diferencial no currículo de qualquer profisisonal. É inquestionável que a 
experiência na área em geral é um dos principais itens avaliados pelos 
selecionadores para a contratação de um candidato, isso porque, para aquele que 
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contrata, é importante que o profissional já ingresse no serviço apresentando os 
resultados esperados. Além disso, contratar alguém que já tem experiência na área 
economiza tempo e dinheiro com treinamentos internos.  
 
Assim o fato do candidato já ter prestado serviço na Prefeitura de Águia Branca lhe 
garante uma noção do serviço público local e procedimentos adotados pela 
Prefeitura local que lhe proporcionam vantagem em relação aquele candidato que 
nunca prestou serviço na Prefeitura apresentando resultados imediatos.  
 
Soma-se a isto, o fato daqueles servidores que já prestaram serviço na Prefeitura 
possuírem uma formação em cursos fornecidos ou patrocinados pela Prefeitura para 
prestação de serviço público. Com isso entendemos que atribuir mais pontos a 
candidatos que já trabalharam na Prefeitura de Águia Branca só trará benefícios a 
Administração. 
 
Importante salientar que os profissionais da Prefeitura de Águia Branca já há anos 
são contratados por meio de Processo Seletivo Simplificado, assim maior parte dos 
profissionais que já possuem experiência profissional na Prefeitura de Águia Branca 
foram contratados por meio de processos seletivos legalmente relizados, afastando 
qualquer suspeita de privilégios a este ou aquele candidato.  
 
A propósito, não procede a colocação do Ministerio Público ou de qualquer pessoa 
que procurou o Órgão Ministerial para afirmar que a atitude nos Editais em computar 
tempo de serviço na Prefeitura de Águia Branca é para beneficiar varios parentes de 
políticos locais. Tal afirmação é inescrupulosa e nojenta! 
 
O fato de parentes de políticos estão como aprovados no Resultado Parcial do 
Processo Seletivo, porém todos passaram pelos mesmos critérios que os demais 
candidatos, ou seja, deverão demonstrar que preenchem os prérequisitos e contam 
com experiência profissional no cargo e qualificação profissional para assumir a 
vaga. A que se levar em conta ainda, que em um Municipio de pequeno porte como 
Águia Branca “quase todo mundo é parente de todo mundo” e considerando ser a 
Prefeitura o maior empregador na cidade impossível que parentes de políticos e 
servidores ocupantes de cargos de chefia, direção e assessoramento não participem 
do processo de seleção. Por sua vez não existe proibição legal de parentes de 
políticos participarem de concursos públicos ou processos de seleção em 
contratação temporária.     
 
Considerando tudo isso ficou definido pela Comissão de Trabalhos Técnicos que na 
contagem da experiência profissional será considerado exercício profissional para 
candidatos de nível alfabetizado e fundamental toda atividade desenvolvida e 
comprovada, conforme ITEM 5.7, e para os cargos de nível médio, técnico e superior 
toda atividade desenvolvida exclusivamente no cargo pleiteado, ambos no período 
de 01/01/2005 à 30/09/2014, limitando-se a 50 meses (cinquenta meses).  
 
Destacamos que o periodo que será computado na contagem de experiência 
profissional é de 01/01/2005 à 30/09/2014, ou seja, quase 10 (dez) anos. Fato que 
demonstra não haver intenção alguma da comissão em privilegiar ou direcionar a 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

    RUA VICENTE PISSINATI, 71 – ÁGUIA BRANCA – ES – BRASIL – CEP 29795-000 – CNPJ 31.796.584/0001-87 – TELEFAX: (27) 3745-1357 – E-MAIL: 
pmabes@ig.com.br 

contratação para os atuais servidores do Município, isso porque qualquer pessoa 
que tenha exercido o cargo público após o ano de 2005 poderá computar seu tempo 
de serviço na inscrição desde que o cargo pleiteado seja o mesmo da experiência 
profissional.  
 
Esclaremos que o tempo de Experiência Profissional possui valor total de 35 (trinta e 
cinco) pontos, sendo que para alcançar a pontuação máxima deverá o candidato 
comprovar 50 (cinquenta) meses de experiência profissional no cargo na Prefeitura 
de Águia Branca somado a 50 (cinquenta) meses de experiência profissional no 
cargo em outro lugar. O candidato que possuir apenas experiência profissional na 
Prefeitura de Águia Branca alcançará no máximo 25 (vinte e cinco) pontos. E o 
candidato que possuir apenas vinculos em outros lugares alcançará no máximo 10 
(dez) pontos. A diferença de pontos entre candidatos que possuem experiência 
profissional na Prefeitura de Águia Branca e experiência profissional em outro lugar é 
de no máximo 15 (quinze) pontos. 
 
Nem os candidatos que possuírem experiência profissional apenas na Prefeitura de 
Águia Branca, mesmo que tiverem 50 (cinquenta) meses de experiência não 
atingirão a pontuação máxima de experiência profissional. Diferentemente do que diz 
o Órgão Ministerial, os candidatos que apresentarem tempo de serviço na 
Administração Publica Municipal podem agariar 15 (quinze) pontos de diferença e 
não 25 (vinte e cinco) pontos.  
 
Outro fator preponderante na diferença no critério de pontuação foi o fato de que os 
cargos públicos municipais são criados por leis municipais, portanto cada município 
pode criar cargos com atribuições diferentes atendendo suas particularidades. 
Assim, as atribuições de um auxiliar administrativo no Municipio de Águia Branca 
pode ser totalmente diferente de outro municipio, ou parcialmente igual. Até os 
cargos de nível superior, uma lei municipal pode criar um cargo de Assitente Social, 
por exemplo, com apenas uma parcela das atribuições gerais do Assistente Social. 
Neste sentido a diferença no critério de pontuação de servidores que trabalharam ou 
não na Prefeitura de Águia Branca se justifica. 
 
A Comissão de Trabalhos Técnicos sempre agiu dento da Ética e no melhor caminho 
para atingir o interesse público pautando-se pelos princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiencia.  
 
Assim o processo continuará suspenso até decisão final da justiça que será 
acatada pela Comissão de Trabalhos Técnicos para não comprometer as 
contratações e a consequente paralisação dos serviços públicos prestados.  
 

 
COMISSÃO DE TRABALHOS TÉCNICOS  

DO PROCESSO SELETIVO 2014 


