
 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACÍLIO COSTA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ATA 01/2022 

 

A Comissão, nomeada pelo Decreto nº 2.985/2020, no uso de suas atribuições, 

juntamente com o departamento jurídico, reuniu-se nas dependências da Secretaria Municipal 

de Educação, no dia 31 de janeiro de 2021, a fim de deliberar sobre a documentação 

necessária no ato de posse quanto à habilitação dos candidatos aprovados, referente ao Edital 

nº 12/2021. 

No dia da escolha de vagas, realizada em 28 de janeiro do corrente ano, surgiram 

questionamentos de algumas candidatas sobre a necessidade de apresentação do diploma de 

graduação no ato da contratação, razão pela qual foi realizada a reunião. 

O Edital n. 12 de 2021, em seus itens 2. e 2.4, que tratam sobre os requisitos básicos 

para a contratação temporária, os quais estão expressos no Anexo I do edital, determina a 

apresentação do diploma de graduação: 

(...) Diploma de conclusão de curso de graduação em Pedagogia ou Normal Superior 

com habilitação em Séries/anos Iniciais ou Pedagogia com diploma expedido a partir 

da resolução CNE CP 01 de 15 de maio de 2006  (...) 

Todavia, apesar de o Edital exigir no Anexo I a apresentação do diploma de 

graduação no ato da contratação, a Comissão baseia-se em entendimento do Poder Judiciário, 

nos seus julgamentos em situações idênticas. 

Há entendimento Jurisprudencial firmado pelo STJ, referente ao tema, no 

seguinte sentido:  

(...) ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser 

óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em 

concurso, se por outros documentos idôneos se comprovem a conclusão do curso 

superior, mesmo que pendente alguma formalidade para expedição do diploma" 

(REsp 1784621/BA, relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 

02-08-2019, DJe de 02-08-2019). (...). (grifo nosso). 

Em razão disso, evitando que essa demanda chegue ao Judiciário sem necessidade, 

uma vez que essa discussão já é pacificada pela jurisprudência, a Comissão assim delibera: 

Os(as) candidatos(as) que colaram grau antes da escolha de vaga, desde que munidos 

de declaração de conclusão de curso acompanhada do respectivo histórico escolar, poderão 

assumir as vagas para o ano letivo de 2022. 

Outrossim, os(as) candidatos(as) que não comprovarem a habilitação por meio de 

certificado de conclusão do curso e histórico escolar, no ato da contratação, serão 

desclassificados(as). 

Reitera a Comissão que deliberou diferente do que preconiza o Edital por entender 

que os(as) candidatos(as) iriam acessar a vaga pela via judicial, o que causaria desnecessária 

discussão e insegurança. (segue na página 2, com data e assinaturas) 



 

 

 

 

 

Otacílio Costa, 31 de janeiro de 2022. 
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