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Julgamento de Impugnação ao Edital do Processo Seletivo Público Simplificado 

(PSPS) 

Edital n.º 001/2017 

  

  

Impugnante: Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde do Estado do Rio de 

Janeiro. 

Impugnação INDEFERIDA 

  

    

O Impugnante afirma que o Edital contraria a Lei 11.350/2006 no que 

pertine à obrigatoriedade de contratação dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) 

através de Processo Seletivo Público. Isso porque, entende que o Processo Seletivo 

Público Simplificado empreendido pela FMS teria natureza distinta do Processo 

Seletivo Público a que faz alusão a supramencionada Lei, sendo este último exigido 

pelo art. 9º do citado diploma legal para contratação dos ACS.  

Segue alegando que o Processo Seletivo Simplificado tem natureza 

temporária e é regulamentado pela Lei nº 8.745/1993, enquanto o Processo Seletivo 

Público disciplinado na Lei 11.350/2006 objetiva a contratação de servidores por 

tempo indeterminado.  

Com base no exposto, o Impugnante requer seja realizado processo de 

seleção de pessoal especificamente para a categoria dos ACS.  



 

Não merecem prosperar os argumentos expendidos na Impugnação que se 

analisa, pelos fundamentos que se passa a expor: 

Inicialmente, cabe ser informado que a Lei 8.745/1993 não se aplica às 

contratações temporárias de servidores realizadas no âmbito do Município de Niterói, 

pois, se tratando de lei federal, e não nacional, é aplicável apenas às contratações 

efetuadas pela União. 

O Município de Niterói possui legislação própria que autoriza a contratação 

temporária de servidores em âmbito municipal, a qual rege o presente Processo 

Seletivo Público Simplificado, qual seja, a Lei Municipal 3.083/2014, não lhe sendo 

aplicável, como já visto, a Lei Federal mencionada pelo Impugnante.  

Em relação ao fato de o presente Edital contemplar a contratação de 

Agentes Comunitários de Saúde, tal se deve a três fatores primordiais: 

 

(i) a necessidade urgente de admissão de pessoal para atuar na 

Estratégia de Saúde da Família, em razão da determinação do 

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro de encerramento 

dos convênios celebrados pela FMS com as Associações de 

Moradores que por objeto o desempenho por estas últimas das 

atividades de Saúde da Família e a consequente extinção dos 

contratos de trabalho por elas mantidos; 

(ii)  a inviabilidade de paralisação dos serviços de atenção básica à 

saúde durante o tempo necessário à realização de concurso 

público para provimento de cargos efetivos, dado o caráter 

essencial do serviço;  

(iii) por fim e não menos relevante, a inexistência do  cargo de Agente 

Comunitário de Saúde no Quadro de Pessoal Permanente da 

Fundação Municipal de Saúde, o que inviabiliza a realização 

imediata de concurso público para a admissão da referida 

categoria ao serviço público municipal em caráter permanente. 

 



 

Desse modo, para que seja possível a contratação de profissionais para 

ocuparem cargos efetivos de ACS na FMS, através de concurso público, 

primeiramente estes cargos devem ser criados por lei de iniciativa privativa do Chefe 

do Poder Executivo Municipal, consoante disposição expressa do artigo 61, II, “a”, da 

Constituição Federal, extensível por simetria aos Municípios. Apenas após a 

aprovação da referida lei na Câmara de Vereadores é que poderá ser realizado 

concurso voltado ao preenchimento dos cargos criados. No entanto, até que isto 

ocorra, não é possível que os serviços prestados pelos Agentes Comunitários de 

Saúde sejam interrompidos, sendo certo que o procedimento legislativo de aprovação 

de leis demanda tempo razoável para ser ultimado.  

Destarte, considerando a iminência do término dos convênios firmados com as 

Associações de Moradores por determinação do Tribunal de Contas do Estado e a 

ausência do cargo de ACS no Quadro de Pessoal da FMS, revela-se fática e 

juridicamente impossível o recrutamento de ACS através de concurso público neste 

momento, restando apenas, por ora, a via da contratação temporária.   

Assim, diante da inviabilidade de se dar continuidade à prestação dos 

serviços através dos profissionais contratados pelas Associações de Moradores, não 

restou alternativa à FMS senão proceder à contratação temporária de servidores para 

o desempenho da função até a realização de concurso público. 

 

Por todo o exposto, resta INDEFERIDA a presente impugnação. 

  

  

Niterói, 18 de setembro de 2017. 

 

   


