
 
 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 
SIMPLIFICADO 

 
 

Processo Seletivo Público Simplificado para Contrat ação Temporária de 
Servidores 

para atuação na Estratégia Saúde da Família  
 
 
Julgamento de Impugnação ao Edital do Processo Seletivo Público Simplificado 

(PSPS)  
Edital nº 001/2017 

 
 
Impugnante: Gabriel Bolkau Brito Fernandes 

Impugnação INDEFERIDA  

 

 
Não merecem prosperar os argumentos expendidos na Impugnação 

que se analisa pelos fundamentos que se passa a expor:  

 

O Impugnante requer a retificação do Anexo V do Edital, que traz o 

modelo de contrato a ser utilizado para a contratação daqueles candidatos que 

vierem a ser aprovados no Processo Seletivo Público Simplificado, respeitados 

os critérios de pontuação estabelecidos no instrumento convocatório.  

Alega o Impugnante que a referida minuta contrato estaria eivado de 

nulidade, por não ser transparente, uma vez que não traz expressamente em 

sua Cláusula Quarta quais seriam as vantagens asseguradas aos contratados, 

além da remuneração bruta devida.  

Questiona, ainda, o fato de o contrato não dispor sobre os direitos e 

vantagens inerentes a relações de trabalho reguladas pela Consolidação das 

Leis Trabalhistas (CLT), quais sejam: vale transporte e auxílio-alimentação.  

Por fim, afirma que, caso o contrato seja mantido nos termos em que 

se encontra, haverá afronta aos princípios básicos contidos no art. 37 da 

Constituição Federal, na CLT e na Lei 3.083/2014, implicando nulidade do 

Edital.  

Primeiramente, cabe ser informado que não há falar em aplicação da 



 
 

CLT à relação jurídica que será estabelecida entre a FMS e os trabalhadores 

que serão contratados através do presente Processo Seletivo. Isso porque, 

referida relação, estabelecida entre a Administração Pública e os servidores 

temporários, será regida pela Lei Municipal 3.083/2014, ou seja, trata-se 

claramente de vínculo trabalhista de natureza administrativa, ao qual não se 

aplicam as normas da CLT, mas sim as regras e princípios que norteiam a 

atuação da Administração Pública, incluindo o princípio da legalidade, que 

veda a concessão de vantagens que não estejam previ stas em lei. 

Desse modo, não procede a afirmação de que os contratados teriam 

garantido, com fundamento na CLT, o pagamento de vale transporte e auxílio 

alimentação ou ainda outras vantagens que não aquelas expressamente 

previstas na lei Municipal 3.083/2014, pois, repita-se, não se trata de relação 

regida pela CLT. O contratado temporário é em verdade um servidor estatutário 

não efetivo, cuja relação de trabalho mantida com o Poder Público é regida por 

legislação própria, no caso a Lei Municipal 3.0383/2014, que não prevê o 

pagamento de auxílio alimentação e vale transporte. Assim, os servidores 

temporários somente farão jus às verbas expressamente previstas nesta Lei.  

Em segundo lugar, deve ser destacado que a já citada Lei Municipal 

é expressa ao dispor, em seu art. 9º, que os direitos assegurados ao pessoal 

contratado temporariamente serão o décimo terceiro salário e o gozo de férias 

anuais remuneradas, acrescidas do terço constitucional.  

Desse modo, considerando que o contrato não menciona a 

existência de outras vantagens a serem pagas, e nem poderia, sob pena de 

ofensa ao princípio da legalidade , conforme acima elucidado, resta claro que 

aqueles que vierem a ser contratados terão direito à remuneração, ao décimo 

terceiro salário e a férias anuais, acrescidas do terço constitucional.   

Ademais, o art. 6º do mesmo diploma legal elenca as cláusulas que 

devem obrigatoriamente estar presentes no contrato de trabalho, sendo que 

não se exige a discriminação de eventuais vantagens que serão recebidas, 

vejamos:    

“Art. 6º - As contratações deverão ser precedidas de publicação no 

Diário Oficial Municipal do extrato do contrato, o qual deverá conter 

no mínimo: 



 
 

I - o nome do contratado;  

II - órgão de lotação; 

III - prazo de duração do contrato, com especificação das datas de 

início e término da prestação dos serviços;  

IV - função e remuneração mensal;  

V - previsão total da despesa com o contrato;  

VI - de forma circunstanciada, os motivos que determinaram a 

contratação.” 

 

 Cabe ser destacado que o Edital, em seu item 8.13, dispõe que o 

contratado temporário fará jus, além da remuneração prevista no Anexo III, a 

férias anuais remuneradas, acrescidas do terço constitucional, e ao décimo 

terceiro salário, nos moldes do art. 9º da Lei Municipal n.º 3.083/2014. E, ainda 

que omisso fosse, diferente não poderia ser, uma vez que esses são os direitos 

assegurados ex vi legis aos servidores temporários. Assim, o fato de tais 

direitos (13º salário e férias) não estarem previstos expressamente na minuta 

de contrato não traz prejuízo algum aos contratados, tampouco significa que a 

eles não serão pagos tais vantagens, já que as verbas são garantidas aos 

contratados temporários por força de lei, incorporando-se automaticamente aos 

seus contratos de trabalho, ainda que não previstas expressamente no termo 

contratual.  

 Em resumo, o contratado temporário não é celetista e, por isso, não faz 

jus às vantagens previstas na CLT, apenas àquelas previstas na Lei que 

disciplina este tipo de vínculo de trabalho com o Poder Público, até mesmo 

porque a FMS, na qualidade de fundação autárquica, não pode admitir pessoal 

com base na legislação trabalhista.  

 
 
 Por todo o exposto, resta INDEFERIDA a presente impugnação. 
 
 

Niterói, 15 de setembro de 2017. 
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