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RESUMO 

 

 

O presente trabalho analisou, através da doutrina administrativa e da 

legislação que rege o assunto, contratações temporárias dos servidores de escola 

estaduais do Rio Grande do Sul, nos cargos de Agente Educacional I – Manutenção 

de Infraestrutura, Agente Educacional I - Alimentação, Agente Educacional II – 

Administração Escolar e Agente Educacional II - Interação com o Educando, no 

período de 2000 a 2014. Tais contratações são realizadas com base no requisito 

constitucional da necessidade temporária e excepcional interesse público e são 

regidas por leis casuísticas, pois não há lei estadual que regulamente os contratos 

temporários. Constatou-se, através dos dados analisados, que a administração 

estadual usa as contratações temporárias para suprir demanda permanente de 

servidores de escola. Diante dessa situação, atualmente o número de servidores 

contratados para os cargos analisados apresenta-se maior que o de servidores 

efetivos e a administração estadual não demonstra vontade em reverter esse 

quadro, pois os concursos realizados no período não oferecem vagas suficientes 

para suprir a demanda existente.  

 

Palavras-chave: contratação temporária, necessidade, excepcional, 

permanente.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A Constituição Federal de 1988 autoriza a União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios a contratarem servidores temporariamente quando a situação apresentar 

necessidade temporária e excepcional interesse público sendo que, tais casos 

deverão ser previstos em lei. Na esfera federal existe a Lei nº Lei nº 8.745/93, que 

regula os casos de contratação temporária no âmbito federal. 

No entanto, no estado do RS, até o momento não existe uma lei geral que 

regule os contratos temporários. Deste modo, os gestores públicos estaduais podem 

aplicar o dispositivo constitucional quando o julgarem conveniente, de acordo com 

as demandas de recursos humanos que surgem nos órgãos públicos estaduais. 

 

 

1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

 

A Secretaria Estadual de Educação do Rio Grande do Sul, para suprir a 

demanda por recursos humanos nas escolas estaduais, tem utilizado da contratação 

emergencial de funcionários de escola, com base no art. 37, inciso IX da 

Constituição Federal. O referido dispositivo constitucional autoriza a contratação 

temporária em casos de necessidade temporária e excepcional interesse público, no 

entanto a necessidade de recursos humanos para a adequada manutenção dos 

serviços escolares é permanente e previsível. 

Este trabalho pretende analisar, sob a ótica da doutrina administrativa e da 

legislação que rege o assunto, se os contratos emergenciais, realizados pela 

Secretaria Estadual de Educação do Rio Grande do Sul, para o provimento dos 

cargos de Agente Educacional I – Manutenção de Infraestrutura, Agente 

Educacional I - Alimentação, Agente Educacional II – Administração Escolar e 

Agente Educacional II - Interação com o Educando, estão de acordo com a 

legislação e os princípios que regem a administração pública.  
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1.2 JUSTIFICATIVA 

 

 

Um dos aspectos cruciais da Gestão Pública diz respeito à gestão de pessoal, 

que deve ser planejada pelo administrador público, para o melhor aproveitamento de 

recursos, tanto econômicos, quanto humanos. É de extrema importância o foco nas 

carreiras públicas, de maneira a suprir as necessidades que o Estado possui para 

atender à população. Deste modo, toda vez que o gestor público se utiliza de 

mecanismos que foram criados para suprir, em caráter precário, uma necessidade 

permanente da administração, ele está criando condições desfavoráveis ao serviço 

público, desmotivando e desvalorizando os servidores. 

O presente trabalho justifica-se frente à necessidade do gestor público de 

organizar os quadros de pessoal das instituições públicas, atendendo aos requisitos 

fixados em lei e também aos princípios da administração pública. 

Além disso, pessoalmente, atuei no cargo de secretária de escola por sete 

anos, como servidora efetiva do Estado. Passei pelo processo do concurso público, 

pela aprovação e por anos de espera pela nomeação. Na época não tinha 

conhecimento de como o Estado atuava neste sentido, mas com o passar do tempo 

e a experiência adquirida, percebi as irregularidades que permeiam este processo 

de contratação emergencial de funcionários para as escolas. 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Analisar em que medida a contratação de servidores temporários para os 

cargos de Agente Educacional I – Manutenção de Infraestrutura, Agente 

Educacional I - Alimentação, Agente Educacional II – Administração Escolar e 

Agente Educacional II - Interação com o Educando pela Secretaria de Estado da 

Educação do Rio Grande do Sul está de acordo com a legislação e os princípios que 

regem a administração pública.  
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1.3.2 Objetivos Específicos 

 

- Realizar a revisão da legislação que regula o contrato temporário no serviço 

público; 

           - Descrever a natureza dos contratos celebrados pela Secretaria Estadual de 

Educação do Rio Grande do Sul, no período de 2000 a 2014, para o provimento dos 

cargos de Agente Educacional I – Manutenção de Infraestrutura, Agente 

Educacional I - Alimentação, Agente Educacional II – Administração Escolar e 

Agente Educacional II - Interação com o Educando; 

- Analisar - sob a ótica da doutrina administrativa e da legislação que rege a 

contratação de mão de obra para o provimento de cargos no serviço público - a 

natureza dos referidos contratos; 

- Verificar se a contratação em regime temporário se repete ao longo dos 

anos para as referidas funções.  
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

A pesquisa será descritiva, baseada em dados secundários, extraídos do 

quadro de recursos humanos do Estado, disponibilizados pela administração 

estadual, no “site” da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul 

(SEFAZ) e também de dados informados pela Secretaria da Educação do Estado do 

Rio Grande do Sul (SEDUC) através de pedido de informação a respeito dos cargos 

de Agente Educacional I – Manutenção de Infraestrutura, Agente Educacional I – 

Alimentação, Agente Educacional II – Administração Escolar e Agente Educacional II 

– Interação com o Educando, realizados pela autora do presente estudo. 

Segundo Selltiz et al. (1965), este tipo de pesquisa busca descrever um 

fenômeno ou situação em detalhe, especialmente o que está ocorrendo, permitindo 

abranger, com exatidão, as características de um indivíduo, uma situação, ou um 

grupo, bem como desvendar a relação entre os eventos. 

Para Triviños (1987), os estudos descritivos fogem da possibilidade de 

verificação através da observação, porém podem ser criticados por existir uma 

descrição exata dos fenômenos e dos fatos. Por descrever as características de um 

determinado fato ou fenômeno, a pesquisa descritiva é muito utilizada em 

Administração Pública (ZANELLA, 2009). 

Os dados secundários, por sua vez, são aqueles já foram coletados, 

tabulados, ordenados, sistematizados e, algumas vezes, já analisados. Para  

Lakatos e Marconi (2000), as fontes secundárias possibilitam a resolução de 

problemas já conhecidos e explorar outras áreas onde os problemas ainda não se 

cristalizaram suficientemente. A presente pesquisa utilizará os dados secundários 

disponibilizados sobre o assunto, conectando-os e analisando a situação atual dos 

referidos contratos temporários. 
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3 REVISÃO TEÓRICA 

 

 

3.1 AGENTES PÚBLICOS 

 

 

O Estado é um ente abstrato necessário à sociedade, estando presente, em 

maior ou menor grau, desempenhando suas funções para atender às suas 

necessidades. Para que o Estado cumpra sua função é necessário que seja 

representado pelos seus agentes. Desta forma, os agentes públicos, nada mais são 

que a representação do Estado. Uma definição precisa do que é agente público 

encontra-se na Lei de Improbidade Administrativa:  

“todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, 
por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de 
investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades 
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou 
de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou 
concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita 
anual.” (BRASIL, 1992) 

 

De acordo com MELLO (2009, p. 177-178) há quatro tipos de agentes 

públicos: Agentes Políticos, Servidores Públicos, Militares e os Particulares em 

colaboração com o poder público. 

Dentro da classificação citada, para este estudo, interessa-nos esclarecer 

quem são os Servidores Públicos. De acordo com Pietro (2007, p. 417), “servidor 

público em sentido amplo, são as pessoas físicas que prestam serviços ao Estado e 

às entidades da Administração Indireta, com vínculo empregatício e mediante 

remuneração paga pelos cofres públicos”. 

A categoria dos servidores públicos em sentido amplo está divida em 

servidores públicos estatutários, empregados públicos e temporários. 

Os servidores estatutários são ocupantes de cargos públicos e submetem-se, 

através da posse, a um regime estatutário próprio. Esses cargos são criados por lei 

em número certo e tem suas atribuições por ela definidas. 

Os empregados públicos são contratados sob o regime da legislação 

trabalhista, sendo regidos pela CLT, no entanto submetem-se a todos requisitos 
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constitucionais referentes a investidura, acumulação de cargos e vencimentos, 

conforme previsto no capítulo VII, do título III da Constituição Federal. 

Os servidores temporários não estão vinculados a nenhum cargo, exercem 

uma função e são contratados por tempo determinado para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público, conforme art. 37, IX da Constituição 

Federal. Cada uma das unidades da federação deverá disciplinar um regime jurídico 

especial, através de lei, para atender a este tipo de contratação. 

 

 

3.2 CARGO, EMPREGO E FUNÇÃO PÚBLICA  

 

 

Para Celso Antônio Bandeira de Mello (1995, p. 417) "cargo é a denominação 

dada à mais simples unidade de poderes e deveres estatais a serem expressos por 

um agente".  

O artigo 3º da Lei 10.098/94, que dispõe sobre o estatuto e regime jurídico 

único dos servidores públicos civis do Estado do Rio Grande do Sul, estabelece que 

“Cargo público é o criado por lei, em número certo, com denominação própria, 

consistindo em conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um 

servidor, mediante retribuição pecuniária paga pelos cofres públicos.”  

Pietro (2007, p. 420) esclarece que emprego público também designa uma 

unidade de atribuições e distingue-se de cargo público em razão do vínculo que liga 

o servidor ao Estado. Enquanto que o emprego público tem vínculo de trabalho 

regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, o cargo público está regido pelo 

regime jurídico único do respectivo ente federativo. 

Em relação à função, Pietro (2007, p. 420) dá-lhe um conceito residual: “é o 

conjunto de atribuições às quais não corresponde um cargo ou emprego”. Neste 

caso não há exigência de concurso público, pois os contratados nesta modalidade 

ou são contratados temporariamente para atender à uma situação de emergência ou 

são ocupantes de funções de confiança, para as quais não é exigido concurso 

público. 
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3.3 CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 

 

 

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu como regra geral, que a 

investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em 

concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvados os cargos em 

comissão, que são de livre nomeação e exoneração. No entanto seu artigo 37, inciso 

IX, traz uma exceção a essa regra: 

A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 
também, ao seguinte:  
(...) 
IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para 
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público; 
(BRASIL, 1988) 
 

Também a Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, ao prever a 

contratação temporária, estabelece em seu Art. 19, inciso IV, texto semelhante ao da 

Carta magna: 

A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes do 
Estado e dos municípios, visando à promoção do bem público e à prestação 
de serviços à comunidade e aos indivíduos que a compõe, observará os 
princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da publicidade, 
da legitimidade, da participação, da razoabilidade, da economicidade, da 
motivação e o seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional n.º 7, 
de 28/06/95) 

                                             (...) 
IV - a lei estabelecerá os casos de contratação de pessoal por tempo 
determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional 
interesse público; (RIO GRANDE DO SUL, 1989) 
 

Note-se que, em ambos os casos, são previstas leis, no respectivo âmbito 

federativo que deverão estabelecer os casos de contratação por tempo determinado, 

para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. 

Na esfera federal foi criada, para regulamentar o dispositivo constitucional, a 

Lei Federal nº 8.745/93, que estabelece condições e prazos em que poderá ser 

utilizada a contratação temporária para atender excepcional interesse público pelos 

órgãos da administração federal direta, pelas autarquias e pelas fundações públicas.  

No âmbito estadual, no Rio Grande do Sul, não há uma legislação geral 

aplicável às contratações temporárias/emergências. Estas contratações são feitas 

caso a caso, com base em legislações específicas, ou seja, as leis são casuísticas, 
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aplicáveis a cada entidade/órgão em separado, para cada edital de contratação 

temporária é criada uma lei autorizando tal contratação. 

De acordo com o Guia Prático de Admissões e Inativações do TCE-RS: 
 

“Em linhas gerais, a legalidade de tais contratações vincula-se à 
observância do citado dispositivo constitucional, em sua literalidade: 
havendo “lei” própria, que crie as funções em número certo; sendo as 
avenças celebradas por “tempo determinado” e, por fim, tendo em vista o 
“excepcional interesse público”, tais contratações, estariam, em tese, em 
condições de serem homologadas por esta Corte.” (RIO GRANDE DO SUL, 
2008, p. 21) 

 

 

3.3.1 Necessidade temporária e excepcional interesse público 

 

 

Serão analisados a seguir, conceitos relativos à necessidade temporária e 

excepcional interesse público, que devem nortear as situações em que deverá ser 

usada a contratação temporária de servidores. 

Para Rocha (1999, p.241), é temporário aquilo que tem duração prevista no 

tempo, o que não tende à duração ou à permanência no tempo. A transitoriedade 

põe-se como uma condição que indica ser passageira a situação, pelo que o 

desempenho da função, pelo menos pelo contratado, tem o condão de ser precário. 

Mesmo que a necessidade a ser provida seja de caráter permanente, a 

administração pode considerar como necessidade temporária, para não interromper 

serviços essenciais ao atendimento dos cidadãos. Em determinado momento, 

estando o cargo desprovido por motivos que não podem ser previstos com exatidão, 

como por exemplo, licença saúde ou falecimento de servidor efetivo, pode-se 

considerar esta situação como necessidade temporária. 

O art. 37, IX da CF, pressupõe que a necessidade deve ser temporária e não 

permanente, no entanto, existem casos em que a necessidade permanente poderá 

ser suprida de modo temporário, para que as atividades do governo não sejam 

interrompidas, causando prejuízo à população. Dessa forma, a necessidade 

temporária pode ser classificada nas seguintes categorias: 

Necessidade temporária de atividades eventuais: 
a) aqueles decorrentes de situação emergencial e transitória: a necessidade 
temporária é caracterizada por uma situação emergencial e transitória, que 
clama a satisfação imediata do interesse público, demandando a 
contratação de pessoal acima do número de servidores existentes e 
suficientes para atendimento da demanda ordinária do respectivo serviço e 
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b) aqueles decorrentes de programas de governo temporários: Nos casos 
de programas de governo temporários, não apresenta-se eficiente o 
provimento de servidor em cargo efetivo, pois, com a extinção do programa, 
esse servidor ficará ocioso, rendendo prejuízos para o erário. 
Necessidade temporária de atividades permanentes: 
a) aquelas situações em que a atividade é permanente, o quantitativo de 
cargos/empregos previstos é suficiente para atender a demanda, mas a 
falta de pessoal é temporária, a exemplo do que ocorre com a contratação 
para substituição de servidor, em gozo de licenças ou afastamentos legais, 
cuja contratação se justifica, tão somente, durante o período de afastamento 
(Acórdão TCE nº 1.743/05). 
b) aquelas situações em que a atividade é permanente, há deficiência de 
pessoal para atendimento da demanda ordinária do serviço, justificando-se 
a contratação temporária tão somente até a realização de concurso público, 
que tão logo deverá ser organizado e realizado.  (MATO GROSSO, 2012, p. 
11 e 12) 

Em relação ao excepcional interesse público para GASPARINI (2007, p.161) 

explica: “Este não há de ser relevantíssimo, mas tão só revelador de uma situação 

de exceção, de excepcionalidade, que pode ou não estar ligado à imperiosidade de 

um atendimento urgente”.  

Segundo o Guia Prático de Admissões e Inativações do TCE-RS os requisitos 

para a contratação temporária de lei própria e tempo determinado são critérios 

objetivos, no entanto o “excepcional interesse público” deverá ser analisado caso a 

caso, sendo que as circunstâncias podem afastar ou caracterizar a excepcionalidade 

citada no inciso IX do art. 37 da CF. 

Exemplos de situações que afastam excepcional interesse público: 

a) Possibilidade de previsão da situação: é sabido que invariavelmente o 
ano letivo inicia no mês de março. Logo, o Administrador, por cautela, 
deverá, em tempo, providenciar o ingresso dos servidores pela forma 
constitucional, que é o concurso público.  
b) Sucessivas contratações: trata-se de realidade que indica que a 
necessidade é permanente, não se justificando a contratação, mas, sim, o 
concurso público.  
c) Inércia da administração na realização do concurso público: a 
contratação por prazo determinado estará tão de acordo com o texto 
constitucional quanto mais o administrador demonstrar sua diligência. 
Assim, exemplificando, o contrato para uma função cujo concurso público 
para provimento do cargo ou emprego análogo está sendo providenciado 
tem maiores chances de ser chancelado do que o ajuste celebrado perante 
a inação do administrador, neste particular.  
d) Contratação para desempenho de funções de caráter permanente: 
por vezes a própria natureza da função desautoriza seu provimento por 
contrato. A saúde, a segurança e o ensino são, em princípio, necessidades 
permanentes da coletividade. É claro que, conforme a situação excepcional 
que se apresente, mesmo as funções vinculadas à necessidade 
permanente, poderão ser providas com base no art. 37, inciso IX, da 
Constituição Federal, conforme a hipótese concreta que se apresente.  
e) Excessivo distanciamento entre a contratação e a edição da 
respectiva lei: se o administrador aprova a legislação, mas somente após 
longo período realiza as contratações é porque a situação não se 
caracteriza pela emergencialidade ou excepcionalidade; com efeito, a 
excepcionalidade quase sempre carrega consigo a urgência.  
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f) Existência de concursados: é difícil caracterizar situação excepcional se 
houver candidatos aprovados para cargo ou emprego para a função a ser 
suprida pela contratação temporária. (RIO GRANDE DO SUL, 2008, p. 22 e 
23). 
 

 

3.3.2 Burla ao concurso público 

 

 

O concurso público de provas ou provas e títulos é a forma regular para a 

investidura em cargo público de acordo com a Constituição Federal, no entanto, há 

exceções, que são os cargos em comissão e os contratos temporários para atender 

necessidade temporária e excepcional interesse público, ficando a cargo do gestor 

público detectar as situações em que é preciso utilizar essa última forma de 

admissão. 

O gestor público, ao pautar suas decisões nos princípios administrativos da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, também levar em 

conta o princípio da razoabilidade, pois, através dele, as condutas administrativas 

são legitimadas. Sendo esta situação já conhecida pelo Tribunal de Contas do 

Estado, de acordo com Cezar Miola, Presidente do TCE: 

“A contratação temporária, por exemplo, permitida pela Constituição, é 
utilizada por vezes como mecanismo para evitar a realização de concurso 
ou a readequação do quadro de pessoal. Nesse caso, a infringência 
consiste em conferir caráter temporário a necessidades de pessoal que não 
são transitórias nem se revestem de qualquer excepcionalidade, embora 
possam satisfazer, em sentido amplo, ao excepcional interesse público. Não 
raro, busca-se suprir com a contratação “emergencial” carências de pessoal 
conhecidas pela administração e que não foram atendidas mediante a 
regular criação ou provimento de cargos ou empregos, cuja investidura 
demandaria a realização do concurso previsto pela Lei Maior da República”. 

 

É no princípio da razoabilidade que o gestor público encontra a principal 

ferramenta para utilizar a discricionariedade dentro da qual seu cargo lhe permite 

agir. Entretanto, é bastante comum os administradores públicos extrapolarem esses 

limites, principalmente, quando não há lei regulamentando situação específica, como 

no caso da contratação temporária no estado do Rio Grande do Sul.  

“A razoabilidade é um conceito jurídico indeterminado, elástico e variável no 
tempo e no espaço. Consiste em agir com bom senso, prudência, 
moderação, tomar atitudes adequadas e coerentes, levando-se em conta a 
relação de proporcionalidade entre os meios empregados e a finalidade a 
ser alcançada, bem como as circunstâncias que envolvem a pratica do ato”. 
(REZENDE, 2009) 
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Diversos são os casos de jurisprudência relativos a contratação temporária 

em que o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional o dispositivo legal 

autorizador de tais contratações, como exemplo podemos citar: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 418/93. 
EC 19/98. ALTERAÇÃO NÃO-SUBSTANCIAL DO ARTIGO 37, II, DA 
CF/88. PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONCURSO 
PÚBLICO. ATIVIDADES PERMANENTES. OBRIGATORIEDADE. 
SERVIÇO TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO. LIMITAÇÃO. 
REGIME JURÍDICO APLICÁVEL. 1. Emenda Constitucional 19/98. 
Alteração não-substancial do artigo 37, II, da Constituição Federal. 
Prejudicialidade da ação. Alegação improcedente. 2. A Administração 
Pública direta e indireta. Admissão de pessoal. Obediência cogente à regra 
geral de concurso público para admissão de pessoal, excetuadas as 
hipóteses de investidura em cargos em comissão e contratação destinada a 
atender necessidade temporária e excepcional. Interpretação restritiva do 
artigo 37, IX, da Carta Federal. Precedentes. 3. Atividades permanentes. 
Concurso Público. As atividades relacionadas no artigo 2o da norma 
impugnada, com exceção daquelas previstas nos incisos II e VII, são 
permanentes ou previsíveis. Atribuições passíveis de serem exercidas 
somente por servidores públicos admitidos pela via do concurso público. 4. 
Serviço temporário. Prorrogação do contrato. Possibilidade limitada a uma 
única extensão do prazo de vigência. Cláusula aberta, capaz de sugerir a 
permissão de ser renovada sucessivamente a prestação de serviço. 
Inadmissibilidade. 5. Contratos de Trabalho. Locação de serviços regida 
pelo Código Civil. A contratação de pessoal por meio de ajuste civil de 
locação de serviços. Escapismo à exigência constitucional do concurso 
público. Afronta ao artigo 37, II, da Constituição Federal. Ação Direta de 
Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar inconstitucional a Lei 
418, de 11 de março de 1993, do Distrito Federal. 

 

  

3.3.3 Contratação temporária no Estado do Rio Grande do Sul 

 

 

Como citado anteriormente, no Estado do Rio Grande do Sul não há lei geral 

que regule as contratações temporárias, semelhante à Lei nº 8.745/93 que o faz no 

âmbito federal. Em razão disso, para cada caso em que o poder executivo estadual 

considera necessária a contratação temporária, é criada uma lei específica que 

deverá ser aprovada pela Assembleia Legislativa. 

Todavia, o Decreto nº 49.776, de 1º de novembro de 2012, dispõe acerca dos 

procedimentos relativos à publicação de Editais de abertura de Concurso Público e 

de Processo Seletivo para a contratação temporária no âmbito da Administração 

Pública Estadual Direta e Indireta do Estado do Rio Grande do Sul, que em seu art.  

1º diz:  

“Fica instituída a obrigatoriedade de análise prévia pela Secretaria da 
Administração e dos Recursos Humanos – SARH, das minutas de Editais 
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de abertura de Concurso Público e de Processo Seletivo com vista à 
contratação temporária de servidores no âmbito da Administração Pública 
Estadual Direta e Indireta do Estado do Rio Grande do Sul, bem como da 
solicitação de prorrogação destes Editais”. 

 

Desta forma, a Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos do 

Estado do Rio Grande do Sul é responsável por analisar todos os editais referentes 

a seleção de pessoal, seja através de concurso público ou contratação temporária 

para os órgãos da Administração Estadual Direta e Indireta e somente a após a 

aprovação por parte desta secretaria os referidos editais podem ser publicados. 

 

 

3.4 SERVIDORES DE ESCOLA TAMBÉM SÃO EDUCADORES 

 

  

Um primeiro aspecto a destacar, é o entendimento hoje consolidado, que a 

educação ofertada nas escolas se dá através conjunto de fatores relacionados, não 

só ao ensino didático em sala de aula, mas a todos os atores que integram o quadro 

funcional da escola. Não há de se discutir que a atividade fim da escola é o ensino, 

mas este não é responsabilidade somente do professor na sala de aula e sim de 

todos aqueles que trabalham e atuam junto aos alunos, nos vários momentos da sua 

vida escolar. 

“Aos professores compete o papel de garantir a aprendizagem dos alunos, 
por meio das atividades de ensino. Às merendeiras, a educação alimentar; 
aos encarregados da limpeza e manutenção, a educação ambiental; às 
auxiliares de bibliotecas, dos laboratórios, de vídeos, a educação para a 
cultura, para a comunicação, para o lazer; aos que trabalham nas 
secretarias, a educação para a gestão democrática, para a responsabilidade 
cidadã”. (BRASIL, 2012, p. 65) 

A Lei Federal 13.005/2014, que aprova o Plano Nacional de Educação – PNE 

estabelece como diretriz, em seu art. 2º, inciso IX, a valorização dos profissionais da 

educação, que, de acordo com a LDB, art. 61 são: 

I – professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na 
educação infantil e nos ensinos fundamental e médio;  
 II – trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com 
habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e 
orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado 
nas mesmas áreas;  
 III – trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico 
ou superior em área pedagógica ou afim.  
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O referido artigo da LDB foi modificado pela Lei Federal nº 12.014/09, com 

vistas a incluir um conceito mais amplo de profissional da educação, anteriormente 

considerado como sendo apenas os professores e especialistas em educação. 

Atualmente esse conceito abrange também os funcionários das escolas, desde que 

habilitados em áreas pedagógicas. 

Corroborando a ampliação do conceito de profissionais da educação, 

encontramos no inciso IX, art. 2º do Decreto 7.415:  

“IX- compreensão dos profissionais da educação como agentes 
fundamentais do processo educativo e, como tal, da necessidade de seu 
acesso permanente a informações, vivência e atualização profissional, 
visando a melhoria e qualificação do ambiente escolar”; 
 

Embora a habilitação em áreas pedagógicas para estes profissionais ainda 

não seja uma realidade na prática, tampouco o seu reflexo na remuneração do 

servidor, a mudança na lei demonstra uma proposta de avanço na concepção de 

que a educação deve ser considerada mais do que as atividades de cunho didático, 

sendo responsabilidade também dos profissionais que atuam nas atividades de 

apoio. 

Além dos servidores das escolas estaduais do Rio Grande do Sul atuar 

cotidianamente em suas tarefas junto aos alunos, também participam da gestão da 

escola, através dos conselhos escolares, conforme inciso II, art. 4º da Lei 10.576/95. 

Entre as atribuições do conselho escolar podemos citar: adendar, sugerir 

modificações e aprovar o Plano Integrado da Escola; aprovar o plano de aplicação 

financeira da escola; apreciar a prestação de contas do Diretor e coordenar em 

conjunto com a direção da escola, o processo de discussão, elaboração ou alteração 

do regimento escola.  

 

 

3.5 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, em 

seu art. 10º, inciso I: “Os Estados incumbir-se-ão de: organizar, manter e 

desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino”. 

Conforme art. 2º da Lei 6.672/74, a Secretaria da Educação do Rio Grande do 

Sul é responsável, sob a normatização do Estado, pela coordenação do sistema 
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estadual de ensino, este compreendido como o conjunto de instituições e órgãos 

que realizam atividades de educação. A coordenação se dá, além da área 

pedagógica, também na área de gestão dos vários recursos: materiais, financeiros e 

humanos, necessários ao funcionamento das instituições de ensino. 

Segundo o decreto 48.724, art. 1º:  

“À Secretaria da Educação, por meio da Comissão de Concursos, compete 
estudar, planejar e desenvolver as funções de recrutamento e de seleção de 
pessoal para provimento dos cargos da carreira do Magistério Público 
Estadual e do Quadro de Servidores de Escola”. (RIO GRANDE DO SUL, 
2011) 
 
 

A rede estadual de ensino é composta, atualmente, por 2604 (duas mil, 

seiscentos e quatro) escolas, organizadas em 30 (trinta) Coordenadorias Regionais 

de Educação (CREs). Cada coordenadoria é responsável pelas políticas 

relacionadas às suas regiões, tendo como atribuições coordenar, orientar e 

supervisionar escolas oferecendo suporte administrativo e pedagógico para a 

viabilização das políticas da secretaria. Além de representar a SEDUC na sua área 

de jurisdição tendo como atribuições também o fornecimento de pessoal qualificado 

para atuar nas escolas e a gestão de seus recursos financeiros e de infraestrutura 

(SEDUC, 2015).  

 

  

3.6 PLANO DE CARREIRA DOS SERVIDORES DE ESCOLA DO RIO GRANDE DO 

SUL 

 

A Lei nº 11.407, de 06 de janeiro de 2000 criou e a Lei nº 11.672, de 26 de 

setembro de 2001, reorganizou o quadro de servidores de escola do Estado do Rio 

Grande do Sul, promovendo a valorização desses profissionais e criou 13000 cargos 

de Agente Educacional I - Manutenção de Infraestrutura, 7000 cargos de Agente 

Educacional I – Alimentação, 5000 cargos de Agente Educacional II - Administração 

Escolar e 3500 cargos de Agente Educacional II - Interação com o Educando.  

As atividades desenvolvidas pelos REFERIDOS servidores de escola estão 

estabelecidas no art. 3º da Lei nº 11.672/01: 

As atividades gerais das categorias funcionais do Quadro dos Servidores de 
Escola são as seguintes: orientação, coordenação, organização e execução 
de atribuições voltadas ao desenvolvimento de atividades específicas dos 
estabelecimentos de ensino, incluindo funções de interação com o 



18 
 

educando, de continuidade das funções didáticas e das complementares às 
funções pedagógicas, que exigem dos ocupantes dos cargos formação de 
ensino médio e fundamental, complementada com conhecimentos das 
áreas de administração, informática, secretaria de escola, didáticos e 
pedagógicos, jardinagem, portaria, zeladoria, alimentação, limpeza e 
higiene (RIO GRANDE DO SUL, 2001). 

 

A Lei 11.672/01, ao estabelecer o plano de carreira dos servidores de escolas 

estaduais no Rio Grande do Sul, criou os seguintes cargos: Agente Educacional I - 

Manutenção de Infraestrutura, Agente Educacional I – Alimentação, Agente 

Educacional II - Administração Escolar e Agente Educacional II - Interação com o 

Educando. 

Os servidores que atuavam nas escolas antes deste período pertenciam ao 

Quadro Geral de Funcionários do Estado e foram organizados conforme o art. 23 da 

Lei nº 11.672: 

I - a categoria funcional de Auxiliar de Serviços Escolares passa a constituir 
a categoria funcional de Agente Educacional I - Manutenção de 
Infraestrutura e Agente Educacional I - Alimentação, mantida a posição 
funcional detida pelo servidor na data de vigência desta Lei, enquadrados 
da seguinte maneira: 
a) os integrantes da categoria funcional de Auxiliar de Serviços Escolares - 
Servente, Zelador e Contínuo, serão enquadrados na categoria funcional 
Agente Educacional I - Manutenção de Infraestrutura; 
b) os integrantes da categoria funcional de Auxiliar de Serviços Escolares - 
Merendeira, serão enquadrados na categoria funcional Agente Educacional 
I - Alimentação; 
II - os integrantes da categoria funcional de Secretário de Escola serão 
enquadrados na categoria funcional Agente Educacional II - Administração 
Escolar. 

 

O provimento dos quadros se dá mediante concurso público de provas, ou de 

provas e títulos, observados os dispositivos constitucionais e estatutários vigentes, 

segundo art. 6º e estão organizados em carreiras, que possibilitam a movimentação 

vertical do servidor na sua categoria, do grau “A” ao “F” através da promoção, 

segundo o art. 8º da Lei 11.672/01: 

Art. 8º - Promoção é a passagem do servidor integrante do Quadro dos 
Servidores de Escola de um grau para o outro imediatamente superior, 
dentro da respectiva categoria funcional. 
 § 1º - As promoções deverão ser feitas alternadamente por antiguidade e 
merecimento. 
 § 2º - A diferença remuneratória entre os graus será no percentual de 6% 
(seis por cento), tanto para a promoção pelo critério de antiguidade como 
pelo de merecimento. 

 

Além da movimentação em graus, através da promoção, o servidor, após 

cumprir e ser aprovado no estágio probatório de três anos, também poderá 

movimentar-se no nível de qualificação profissional: 
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Art. 18 - Os níveis salariais constituem a linha de movimentação vertical do 
servidor dentro da respectiva categoria funcional, condicionada à habilitação 
escolar, sendo exigido:  
I - Nível I: ensino fundamental completo;  
II - Nível II: ensino médio completo;  
III - Nível III: ensino superior completo na área de Educação ou correlato 
com as atribuições do cargo. (RIO GRANDE DO SUL, 2001) 
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4 CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE SERVIDORES DE ESCOLA – SEDUC RS 

 

 

Contratações temporárias para os cargos de Agente Educacional I – 

Manutenção de Infraestrutura, Agente Educacional I – Alimentação, Agente 

Educacional II – Administração Escolar e Agente Educacional II – Interação com o 

Educando, realizadas pela SEDUC RS no período de 2000 a 2014. 

 

  

4.1 HISTÓRICO DAS LEIS AUTORIZADORAS  

 

 

Em 17 de maio de 2000, foi publicada a Lei nº 11.478, que autorizava o Poder 

Executivo a contratar 4.500 Auxiliares de Serviços Escolares e Secretários de 

Escola. Sendo a seguinte distribuição dos cargos: Auxiliares de Serviços Escolares 

com as funções de merendeira e servente, respectivamente, 1670 e 1783 vagas e 

para a função de Secretário de Escola, 1047 vagas. Além disso, a lei também 

autorizava a cedência de funcionários municipais para atuarem nas escolas 

estaduais, bem como a manutenção das cedências que já estavam nessa situação. 

A contratação temporária desses servidores era de fundamental importância 

para a manutenção dos serviços oferecidos nas escolas estaduais, pois os mesmos 

encontravam-se providos de forma precária. Tendo em vista que o último concurso 

realizado, até aquele momento, havia sido homologado em dezembro de 1994, no 

qual foram aprovados 14.823 servidores e nomeados apenas 117 até a expiração de 

sua validade, em 1998. Sendo que, em maio de 1994 foram autorizadas 3.758 

contratações emergenciais, que, em virtude da realização do concurso público foram 

extintas em dezembro do mesmo ano. 

Através da Lei nº 11.558, de 18 de dezembro de 2000, os contratos 

autorizados pela Lei 11.478/2000 foram prorrogados até o final do ano letivo de 2001 

e, de acordo com o artigo 3º, seriam rescindidos na medida em que fossem providos 

os cargos em decorrência da realização de concurso público.  

No final do ano letivo de 2001, em 28 de dezembro, foi publicada a Lei nº 

11.715, que prorrogou até o final do ano letivo de 2002 os contratos autorizados pela 
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Lei nº 11.478/2000 e previa a rescisão dos mesmos na medida em que houvesse a 

provisão dos cargos através de concurso público.  

A vigência dos contratos temporários foi prorrogada, pois o Executivo afirmou 

ainda haver a carência de servidores nas escolas, que era suprida mediante os 

referidos contratos e que até aquele momento, as condições para a realização de  

concurso público ainda não haviam se concretizado, face a criação do quadro de 

servidores de escola em 2000 e reorganizado em setembro de 2001. 

Segundo a Administração Estadual, não existia viabilidade técnica para a 

realização de um concurso de forma a legitimar a homologação dos resultados finais 

do mesmo, nos três meses anteriores ao pleito, sendo que também não haveria 

tempo hábil para os prazos legais necessários ao provimento dos cargos ainda no 

início do ano letivo de 2002 mesmo que o concurso público fosse realizado. 

A Lei nº 11.892, publicada em 08 de janeiro de 2003, autorizava a 

manutenção dos contratos temporários da Lei nº 11.478/2000 até o final daquele ano 

letivo, com a previsão de que os contratos seriam extintos, na medida em que os 

cargos fossem supridos em decorrência da realização de concurso público no ano 

anterior. 

Mesmo tendo sido homologado o concurso público para servidores de escola 

em dezembro de 2002, a Administração Estadual, justificou a continuidade dos 

contratos temporários em razão dos procedimentos administrativos para o 

provimento dos cargos, especialmente a racionalização dos exames médico-

periciais que fazem parte do processo de habilitação para a posse dos servidores. 

Em 19 de dezembro de 2003, foi publicada a Lei nº 12.044, prorrogando os 

contratos autorizados pela Lei nº 11.478/2000, em número mais restrito e com 

dispensas ocorrendo. Embora o concurso público já estive sido homologado e os 

candidatos sendo chamados, a Administração Estadual justificou a prorrogação em 

vista das necessidades de funcionários nas escolas. 

De acordo a justificativa apresentada, as necessidades de recursos humanos 

nas escolas estaduais excediam o número de vagas no grau inicial das carreiras. 

Desta forma, a necessidade de recursos humanos seria suprida somente quando 

ocorressem as promoções dos funcionários do quadro geral que haviam sido 

enquadrados e também dos novos servidores, após o término do estágio probatório 

de três anos.  
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Foi publicada, em 28 de dezembro de 2004, a Lei nº 12.194 que autoriza a 

manutenção de 1651 contratos temporários, oriundos da Lei nº 11.478/2000, sendo 

que, de acordo com o art. 3º da referida lei, os mesmos seriam rescindidos na 

medida em que os cargos fossem providos mediante concurso público. 

Incluindo as nomeações em virtude de insubsistência de atos de provimento, 

bem como de decisões judiciais, foram nomeados 6897 aprovados no concurso 

público de 2002, superando o número total de vagas iniciais oferecidas no referido 

certame para todos os cargos analisados que era de 6350.  

Contudo, as necessidades das escolas, apuradas em levantamentos feitos 

pelas coordenadorias regionais de educação, demonstravam a impossibilidade da 

dispensa dos servidores contratados. 

A Lei nº 12.418, foi publicada em 26 de dezembro de 2005 e autorizava a 

manutenção de 1492 contratos temporários, provenientes da Lei nº 11.478/2000, 

tendo em vista as necessidades de recursos humanos apuradas pelas CREs e 

também a impossibilidade de abertura de novos cargos nos graus iniciais das 

carreiras, somadas à impossibilidade de realização de promoções em virtude de 

medidas de contenção de cargos públicos.  

A ADIN nº 70014370654 declarou inconstitucional a Lei nº 12.418, fazendo 

com que 1344 servidores contratados temporariamente pela Lei nº 11.478/2000 e 

que ainda permaneciam nas funções, tivessem seus contratos rescindidos a partir 

de 01 de janeiro de 2007. Ressalta-se que, neste momento, o concurso realizado em 

2002 já havia expirado seu prazo de validade, pois havia sido prorrogado até 

dezembro de 2006. 

Em função das rescisões dos funcionários contratados, foram nomeados, 

ainda em dezembro de 2006, dentro do prazo de validade do concurso, 948 

candidatos aprovados. Destes nomeados, apenas dois terços tomaram posse nos 

cargos, situação que fez com que o Governo do Estado autorizasse a contratação 

temporária de 1000 (mil) servidores de escola até o final do ano letivo de 2007, 

através da Lei nº 12.694, de 15 de março de 2007. 

Ainda, o parágrafo único do art. 1º da referida lei, considerava inadiável a 

admissão de servidores contratados em função de não existir banco de concursados 

aptos à nomeação. 

Em 18 de dezembro de 2007, foi publicada a Lei nº 12.867, autorizando o 

Estado a prorrogar os contratos temporários da Lei nº 12.694, até o final o ano letivo 
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de 2008. O atendimento da demanda de servidores efetivos nas escolas dependia 

da criação de novos cargos, bem como da realização de novo concurso público, que 

necessitava ser organizado com tempo suficiente para todos os trâmites legais. Por 

não haver tempo suficiente para tal processo, houve a necessidade da prorrogação 

das contratações temporárias, pois as atividades escolares não poderiam ter 

interrompidas diante da falta dos profissionais contratados. 

A Lei nº 12.979, de 30 de maio de 2008 alterou o art. 1º da Lei nº 12.694, 

autorizando 2000 (duas mil) contratações emergenciais para servidores de escola. 

Foram constatados diversos fatores, como o desligamento de mais de quinhentos 

servidores entre março de 2007 e março de 2008, em função de aposentadorias, 

exonerações ou falecimentos. 

O número de funcionários nas categorias de Agente Educacional I – 

Manutenção de Infraestrutura, Agente Educacional I – Alimentação, Agente 

Educacional II – Administração Escolar e Agente Educacional II – Interação com o 

Educando, contratados à época mostrava-se insuficiente para atender às demandas 

que surgiram.  

A realização de um novo concurso público dependia da criação de novos 

cargos, o que demandava à conclusão de estudo por parte da Secretaria da 

Educação do Rio Grande do Sul demonstrando um diagnóstico das reais 

necessidades das escolas. Além disso, também era necessária a contratação 

específica de funcionários para as escolas indígenas. 

No dia 09 de janeiro de 2009, foi publicada a Lei nº 13.207, autorizando a 

prorrogação dos contratos emergenciais autorizados pela Lei nº 12.694 até o final do 

ano letivo de 2009. A administração utilizou os mesmos argumentos anteriormente 

descritos para a prorrogação destes contratos: continuidade dos serviços, 

necessidade de criação de cargos para novo concurso público e necessidade da 

continuidade dos serviços nos estabelecimentos de ensino. 

A Lei nº 12.694 ainda sofreu diversas alterações, tendo em vista a 

continuidade dos serviços essenciais à manutenção das atividades escolares, bem 

como à adequação às novas necessidades que surgiram como a ampliação da 

oferta de merenda também aos alunos do ensino médio, a gestão dos recursos 

humanos por parte da escola e a implantação de programas como o “Mais 

Educação”. 
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Para prorrogar os contratos em andamento e ampliar o número de 

contratações emergenciais a Lei nº 12.694 foi alterada diversas vezes entre os anos 

de 2009 e 2014:  

Lei 13.339, de 04 de janeiro de 2010, autoriza a contratação, em caráter 

emergencial, de 5.250 (cinco mil, duzentos e cinquenta) servidores de escola até o 

final do ano letivo de 2010;  

Lei nº 13.571, de 16 de dezembro de 2010, autoriza a contratação, em caráter 

emergencial, de 5.250 (cinco mil, duzentos e cinquenta) servidores de escola até o 

final do ano letivo de 2011;  

Lei nº 13.944, de 13 de março de 2012, autoriza a contratação, em caráter 

emergencial, de 7350 (sete mil, trezentos e cinquenta) servidores de escola até o 

final do ano letivo de 2012; 

Lei nº 14.167, de 27 dezembro de 2012, autoriza a contratação, em caráter 

emergencial, de 7550 (sete mil, quinhentos e cinquenta) servidores de escola até o 

final do ano letivo de 2012 e prorroga os contratos até 31 de dezembro de 2013; 

Lei nº 14.466, de 17 de janeiro de 2014, autoriza a contratação, em caráter 

emergencial de 15.638 (quinze mil, seiscentos e trinta e oito) servidores de escola e 

prorroga os contratos até 31 de dezembro de 2014; 

Lei nº 14.629, de 15 de dezembro de 2014, autoriza a contratação, em caráter 

emergencial de 15.638 (quinze mil, seiscentos e trinta e oito) servidores de escola e 

os prorroga até 31 de dezembro de 2015.  

Importante salientar que, em 04 de novembro de 2014, foi publicado edital de 

concurso público com vistas a preencher 1393 vagas, sendo: 354 para o cargo de 

Agente Educacional II – Administração Escolar e 339 para o cargo de Agente 

Educacional II – Interação com o Educando.  

No referido concurso não foram previstas vagas para os cargos de Agente 

Educacional I – Manutenção de Infraestrutura e Agente Educacional I – Alimentação. 

Salienta-se que esses cargos são os que possuem maior número de contratos 

emergenciais. Além disso, o Poder Executivo, ao encaminhar o projeto da Lei nº 

14.629, em 2014, já previa que o concurso não atenderia às necessidades atuais 

das escolas estaduais. 

Com base nas informações contidas nas leis descritas acima, foi elaborado o  

“Quadro resumo das contratações temporárias autorizadas para servidores de 

escola – SEDUC/RS – 2000 a 2014”. 
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Tabela 1 - Resumo das contratações temporárias autorizadas para servidores de escola – 
SEDUC/RS – 2000 a 2014 

Fonte: Leis 11.478/2000, 11.558/2000, 11.715/2001, 11.892/2003, 12.044/2003, 12.194/2004,  
12.418/2005, 12.694/2007, 12.867/2007, 12.979/2008, 13.207/2009, 13.339/2010, 13.571/2010, 
13.944/2012, 14.167/2012, 14.466/2014 e 14.629/2014.    
 

1
Leis nºs11.478/2000 e 11.558/2000 autorizavam a contratação para as funções de servente, 

merendeira e secretário de escola. Havia cedência de funcionários municipais, não informado o 

quantitativo. 

2 
Lei nº 12.044/2003 previa a rescisão dos contratos temporários durante o ano de 2004 em função do 

provimento dos cargos do concurso público de 2002. 

3 
Lei nº 12.194/2004 não informou a quantidade de contratos autorizados por cargos. 

4 
A ADIN nº 70014370654 declarou inconstitucional a Lei nº 12.418, fazendo com que 1344 servidores 

contratados temporariamente pela Lei nº 11.478/2000 e que ainda permaneciam nas funções, 

tivessem seus contratos rescindidos a partir de 01 de janeiro de 2007. 

 

 

 

 

 

 Nº de vagas autorizadas por cargo  

LEI/ANO 

Agente 
Educacional I 
– Manutenção 

de 
Infraestrutura 

Agente 
Educacional I 
– Alimentação 

Agente 
Educacional II – 
Administração 

Escolar 

Agente 
Educacional II 
– Interação 

com o 
Educando 

TOTAL 

11.478/2000
1
 1783 1670 1047 - 4500 

11.558/2000
1
 1783 1670 1047 - 4500 

11.715/2001 1783 1670 1047 - 4500 

11.892/2003 1783 1670 1047 - 4500 

12.044/2003
2
 1783 1670 1047 - 4500 

12.194/2004
3
 1651 - 1651 

12.418/2005
4
 1492 - 1492 

12.694/2007 500 250 150 100 1000 

12.867/2007 500 250 150 100 1000 

12.979/2008 850 600 300 250 2000 

13.207/2009 1300 1050 1000 650 4000 

13.339/2010 1800 1800 1000 650 5250 

13.571/2010 1800 1800 1000 650 5250 

13.944/2012 2675 2675 1000 1000 7350 

14.167/2012 2675 2675 1200 1000 7350 

14.466/2014 5350 5988 1800 2500 15638 

14.629/2014 5350 5988 1800 2500 15638 
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4.2 CARACTERÍSTICAS DAS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS REALIZADAS 

PELA SEDUC RS 

 

Para a contratação temporária de funcionários que atuarão nos cargos de 

Agente Educacional I – Manutenção de Infraestrutura, Agente Educacional I – 

Alimentação, Agente Educacional II – Administração Escolar e Agente Educacional II 

– Interação com o Educando são publicados editais pela SEDUC RS, com vistas à 

formação de um “banco de contratos”, com uma lista de classificação dos 

candidatos. 

Enquanto que, para a nomeação de um servidor efetivo é necessária a 

aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, para a contratação 

temporária dos cargos analisados não é realizado nenhum tipo de prova. Os 

candidatos são avaliados por uma comissão, formada por 1 (um) representante da 

respectiva CRE, 1 (um)  representante do CPERS e 1 (um)  representante da ACPM 

– Associação do Círculo de Pais e Mestres. Os inscritos na seleção são classificados 

em ordem decrescente, de acordo com a valoração dos títulos apresentados, 

conforme previsto em edital. 

Os requisitos de admissão em cada cargo são os mesmos exigidos no plano 

de carreira, sendo que os critérios de seleção dos candidatos são: escolaridade, 

aprovação em concurso público para o cargo ao qual se inscreveu, experiência 

comprovada para a função e sorteio público (no caso de empate).  

A remuneração dos funcionários admitidos através do contrato temporário é a 

correspondente ao vencimento inicial de cada cargo do plano de carreira, 

reajustados na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificarem os 

vencimentos dos cargos, cujas funções têm a mesma denominação. 

 Os contratos temporários da SEDUC RS para os cargos de Agente 

Educacional I – Manutenção de Infraestrutura, Agente Educacional I – Alimentação, 

Agente Educacional II – Administração Escolar e Agente Educacional II – Interação 

com o Educando tem duração anual, podendo ser renovados por sucessivos 

períodos, sempre que a lei autorizar. 

A Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul (SEFAZ) 

disponibiliza o “Quantitativo de cargos: vagas criadas, ocupadas e livres” onde 

constam as informações sobre todos os cargos da administração estadual, 
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atualizadas mensalmente. Nele encontramos a seguinte situação a respeito dos 

servidores de escola: 

Tabela 2 - Quantitativo de cargos – vagas criadas ocupadas e livres – servidores de escola 
(2015) 

Código Denominação Criados Ocupados Livres 

100096 
Agente Educacional I - Manutenção de 
Infraestrutura 

13.000 1.987 8.160 

100097 Agente Educacional I – Alimentação 7.000 1.124 3.505 
100098 Agente Educacional II – Administração Escolar 5.000 912 2.736 
100099 Agente Educacional II – Interação com o Educando 3.500 601 2.838 

101206 
Agente Educacional I - Manutenção de 
Infraestrutura 

5.350 2.435 2.915 

101207 Agente Educacional I – Alimentação 5.988 2.795 3.193 
101208 Agente Educacional II – Administração Escolar 1.800 1.146 654 
101209 Agente Educacional II – Interação com o Educando 2.500 946 1.554 

Fonte: SEFAZ RS 

Analisando a tabela acima, percebe-se que há dupla nomenclatura para cada 

cargo, sendo que os códigos 100096, 100097, 100098 e 100099 referem-se aos 

cargos efetivos e os códigos 101206, 101207, 101208 e 101209 referem-se aos 

contratos temporários.  

Na tabela “Contratações temporárias realizadas servidores de escola - 2007 a 

2015”, encontra-se a evolução do número de contratações temporárias para as 

funções de Agente Educacional I – Manutenção de Infraestrutura, Agente 

Educacional I – Alimentação, Agente Educacional II – Administração Escolar e 

Agente Educacional II – Interação com o Educando. 

Percebe-se que o número dessas contratações vem aumentando ano a ano, 

com algumas exceções, e que as funções de Agente Educacional I – Manutenção de 

Infraestrutura e Agente Educacional I – Alimentação são as que mais possuem 

contratos temporários. 

 

Tabela 3 - Contratações temporárias realizadas servidores de escola (*2007 a 2015) 

ANO 
Agente Educacional 
I – Manutenção de 

Infraestrutura 

Agente Educacional 
I – Alimentação 

Agente Educacional 
II – Administração 

Escolar 

Agente Educacional 
II – Interação com o 

Educando 

2007 547 330 178 109 
2008 604 441 275 209 
2009 853 889 368 419 
2010 1026 1304 573 440 
2011 1721 2106 1012 680 
2012 2701 3053 1150 900 
2013 2412 2586 1146 913 
2014 3138 3722 1515 1282 
2015 2413 2782 1137 944 

Fonte: SEDUC RS (*Não foram fornecidos dados dos anos anteriores) 
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Comparando-se os dados que constam no “Quantitativo de cargos: vagas 

criadas, ocupadas e livres” e na tabela “Contratações temporárias realizadas 

servidores de escola - 2007 a 2015” temos a “Relação de cargos ocupados – 

servidores efetivos e contratados temporários – SEDUC RS (abril/2015)”, que mostra 

a situação atual dos cargos. 

 

Tabela 4 – Relação de cargos ocupados - servidores efetivos e contratados temporários – 
SEDUC RS (Abril/2015) 

 

CARGO SERVIDORES EFETIVOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS 

Agente Educacional I – 
Manutenção de Infraestrutura 

1987 2413 

Agente Educacional I – 
Alimentação 

1124 2782 

Agente Educacional II – 
Administração Escolar 

912 1137 

Agente Educacional II – 
Interação com o Educando 

601 944 

Fonte: SEFAZ RS 

A seguir constam as informações relativas ao número de cargos oferecidos 

nos concursos para os cargos de Agente Educacional I – Manutenção de 

Infraestrutura, Agente Educacional I – Alimentação, Agente Educacional II – 

Administração Escolar e Agente Educacional II – Interação com o Educando. 

 
Tabela 5 - Vagas disponibilizadas em concursos - SEDUC RS – 2000 a 2014 

 

CARGO 
VAGAS 

CONCURSO 2002 CONCURSO 2014 

Agente Educacional I – 
Manutenção de Infraestrutura 

2656 - 

Agente Educacional I – 
Alimentação 

1210 - 

Agente Educacional II – 
Administração Escolar 

1434 354 

Agente Educacional II – 
Interação com o Educando 

1050 339 

Fonte: Edital de Concursos 001/2002 – QSE e Edital 01/2014 

O primeiro concurso com vistas a preencher os cargos criados no plano de 

carreira dos servidores de escola ocorreu em 2002. Ao observarmos a tabela acima, 

nota-se que, no referido certame foram oferecidas vagas em todos os 4 (quatro) 

cargos analisados. Contudo, o número de servidores nomeados através deste 

concurso não supriu a necessidade de servidores nas escolas estaduais.  

Os contratos temporários, analisados no presente trabalho, demonstram que, 

no período de 2000 a 2014, a necessidade de servidores nas escolas perdurou. No 
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entanto, apenas em 2014, um novo concurso foi realizado, no qual, não há foram 

previstas vagas suficientes para a substituição dos contratados temporários nas 

funções de Agente Educacional II – Administração Escolar e Agente Educacional II – 

Interação com o Educando. 

Em relação aos cargos de Agente Educacional I – Manutenção de 

Infraestrutura e Agente Educacional I – Alimentação, embora sejam as funções que 

apresentam um número maior de funcionários contratados, não houve previsão de 

vagas para as mesmas no concurso de 2014, sendo que seguirão sendo supridas 

por funcionários contratados temporariamente. 
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5  APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Em 12 (doze) anos apenas 02 (dois) concursos para servidores de escola 

foram realizados no Rio Grande do Sul. No entanto, as contratações temporárias 

para os mesmos cargos foram constantes durante esse período. 

No concurso realizado em 2002 foram oferecidas 2656 vagas para o cargo de 

Agente Educacional I - Manutenção de Infraestrutura, 1210 vagas para o cargo de 

Agente Educacional I – Alimentação, 1434 para o cargo de Agente Educacional II –

Administração Escolar e 1050 vagas para o cargo de Agente Educacional II – 

Interação com o Educando. Mesmo com o número expressivo de cargos ofertados, 

neste concurso não foram oferecidos todos os cargos criados na classe A do plano 

de carreira. 

No concurso realizado em 2014 não foram ofertadas vagas para os cargos de 

Agente Educacional I - Manutenção de Infraestrutura e Agente Educacional I – 

Alimentação. Estes cargos são os que mais possuem servidores com contratos 

temporários, sendo 2435 atuando na infraestrutura e 2795 na alimentação, de um 

total de 5350 e 5988 vagas temporárias autorizadas para cada cargo, 

respectivamente. 

Para os cargos de Agente Educacional II – Administração Escolar e Agente 

Educacional II – Interação com o Educando, no concurso de 2014, foram ofertadas 

354 e 339 vagas, respectivamente. Este número é muito aquém daquele ocupado 

por servidores temporários nos respectivos cargos: atualmente há 1146 contratados 

para administração escolar e 946 para interação com o educando, de um total de 

2675 cargos temporários criados para cada uma das categorias. 

De acordo com a tabela “cargos ocupados - servidores efetivos e contratados 

temporários – SEDUC RS (abril/2015)” constata-se que, atualmente, o número de 

contratados temporários ultrapassa o número de efetivos em todos os cargos 

analisados.  

Esta situação tende a permanecer, visto que não foram tomadas medidas 

para corrigir a defasagem entre servidores efetivos e contratados, pois o concurso 

de 2014 não contempla suficiente número de vagas para que os servidores 

contratados sejam substituídos por efetivos. 
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Outro aspecto a ser considerado, em relação à contratação temporária é que 

ela gera uma frustração aos prováveis candidatos em um concurso público, pois 

mesmo sabendo-se que existe a necessidade de pessoal para atividades 

permanentes a inércia da administração impede a solução definitiva da situação de 

falta de servidores.  

Além disso, ao contrário da contratação temporária, que se mostra um 

processo rápido para a ocupação das funções, para os candidatos aprovados no 

concurso público, o processo de nomeação é mais lento, muitas vezes acabando por 

frustrar os aprovados, mesmo os que ficam “dentro” do número de vagas oferecido, 

o que só ocorre, muitas vezes, após anos de espera. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Considerando a gestão de recursos humanos parte importantíssima da gestão 

pública, pois é a área responsável pelo aporte de pessoal nas diversas esferas da 

administração. Sendo que, a administração pública é responsável pelas políticas de 

valorização das carreiras dos servidores públicos, o comprometimento dos gestores 

públicos, deve ser refletido em ações práticas. 

Considerando o agente público - seja ele servidor efetivo, empregado público 

ou detentor de função pública - a representação do ente estatal, através do qual o 

Estado manifesta sua vontade e poderes e por meio dos quais executa seus 

deveres; 

Considerando que, cargo público e função pública têm definições distintas: 

enquanto cargo público é criado por lei em número certo e tem suas atribuições por 

ela definidas, sendo ocupados por servidores públicos efetivos, a função pública é o 

conjunto de atribuições às quais não corresponde um cargo ou emprego, sendo o 

caso dos contratados temporariamente (PIETRO, 2007, p. 420); 

Considerando que, os cargos de Agente Educacional I – Manutenção de 

Infraestrutura, Agente Educacional I – Alimentação, Agente Educacional II – 

Administração Escolar e Agente Educacional II – Interação com o Educando foram 

criados pela Lei nº 11.407, de 06 de janeiro de 2000 e reorganizados pela Lei nº 

11.672, de 26 de setembro de 2001; 

Considerando que, o dispositivo constitucional (tanto na Constituição Federal, 

quanto na Constituição Estadual) trata a contratação temporária como exceção, 

devendo ser utilizado em casos de “necessidade temporária e excepcional interesse 

público” e que esses casos deverão ser regulamentados por lei em cada ente 

federativo; 

Considerando que, entende-se por “necessidade temporária e excepcional 

interesse público” as situações que não podem ser previstas pelo gestor público, 

mas, que, por sua importância e situação de exceção devam ser atendidas, de modo 

a não prejudicar o atendimento à população; 

Considerando que, dentre as situações que afastam o excepcional interesse 

público, citadas pelo TCE/RS, encontramos, nos contratos temporários analisados: a 

possibilidade de previsão da situação, as sucessivas contratações, a inércia da 
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administração na realização do concurso público e a contratação para desempenho 

de funções de caráter permanente; 

Considerando ainda, os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência, que regem a administração pública e também o princípio da 

razoabilidade, que deve nortear as decisões dos gestores públicos, os quais devem 

“agir com bom senso, tendo em conta os meios empregados e a finalidade a ser 

alcançada, levando em conta as circunstâncias que envolvem a prática do ato”. 

(REZENDE, 2009). 

Conclui-se que: 

O Estado do Rio Grande do Sul ainda não regularizou a situação das 

contratações temporárias, estabelecendo situações e prazos onde a mesma deva 

ser aplicada, deixando a cargo de leis casuísticas a aplicação do dispositivo 

constitucional. Essa situação demonstra o afastamento dos gestores públicos do 

Estado em relação ao princípio da razoabilidade. 

Os contratos analisados, embora temporários, visam a preencher vagas que 

deveriam ser ocupadas por servidores efetivos, através de concurso público, pois as 

funções ocupadas pelos servidores contratados são as mesmas dos cargos 

estruturados na carreira dos servidores de escola. 

A administração estadual atribui características de cargo público às funções 

criadas nas leis autorizativas das contratações temporárias, criando um “quadro de 

servidores temporários”, igual ao dos cargos efetivos, conforme consta no 

quantitativo de cargos, disponibilizado pela SEFAZ RS. 

Existe, nos casos analisados, a necessidade permanente de atender ao 

interesse público (manutenção do funcionamento das escolas estaduais) que pode 

ser prevista e atendida plenamente pelo gestor público através do preenchimento 

dos cargos já existentes e estruturados em plano de carreira, através de concurso 

público. Esse entendimento também foi o do Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

Grande do Sul, na ADIN nº 70014370654 em relação aos contratos temporários para 

os mesmos cargos analisados, iniciados no ano 2000. 

As contratações temporárias dos cargos analisados tendem a permanecer, 

pois o último concurso, realizado em 2014, não previa vagas suficientes para a 

substituição dos servidores contratados nos cargos de  Agente Educacional II – 

Administração Escolar e Agente Educacional II – Interação com o Educando. 
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Em relação aos cargos de Agente Educacional I – Manutenção de 

Infraestrutura e Agente Educacional I – Alimentação sequer foram previstas vagas 

no concurso de 2014 e as contratações temporárias para estes cargos continuam a 

serem realizadas pela SEDUC RS. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho foram analisados os contratos temporários realizados pela 

Secretaria da Educação do Estado do Rio Grande do Sul para os cargos de Agente 

Educacional I – Manutenção de Infraestrutura, Agente Educacional I – Alimentação, 

Agente Educacional II – Administração Escolar e Agente Educacional II – Interação 

com o Educando com base em dados disponíveis na legislação e doutrina 

administrativa que versa sobre contratação temporária no serviço público. 

Existem muitas situações em que a contratação temporária de pessoal é mal 

aplicada na administração pública, por vários motivos, desde o favorecimento 

proporcionado pelos gestores públicos aos seus apadrinhados, até o desinteresse 

da administração em promover concursos públicos, como é o caso dos contratos 

temporários analisados. 

Os dados aqui expostos foram extraídos de informações disponibilizadas pela 

administração pública estadual a qualquer interessado no tema. Embora disponíveis, 

essas informações parecem não adquirir a importância necessária quando isoladas, 

mas ao reunir os dados e analisá-los percebe-se o quanto a gestão de recursos 

humanos no Estado do Rio Grande do Sul carece de aprimoramento.  

Há de ser levado em conta que os administradores públicos estão vinculados 

à leis que restringem o comprometimento dos gastos governamentais com pessoal, 

no entanto nos casos analisados neste trabalho o que percebe-se é que os gestores 

lançam mão da contratação temporária quer seja pela facilidade própria do 

procedimento ou por ser uma opção em que pese menos o comprometimento da 

administração, pois os contratos temporários - um vínculo precário entre servidor e 

Estado - podem ser rescindidos a qualquer momento pela administração.  

Tão importante quanto a nomeação de servidores efetivos para as funções de 

caráter permanente, seria a administração estadual do RS atender ao dispositivo 

constitucional e regulamentar os casos em que será utilizada a contratação 

temporária no Estado.  

Sugere-se a realização de estudos com vistas a investigar a situação de 

outras contratações temporárias efetuadas no Estado do RS e também de estudos 

que apontem a real necessidade de servidores efetivos nas escolas estaduais, bem 

como a viabilidade do atendimento à esta demanda que o Estado possui. 
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ANEXO A - ESPECIFICAÇÕES DAS CATEGORIAS FUNCIONAIS DO QUADRO 

DOS SERVIDORES DE ESCOLA – QSE 

 
- CATEGORIA: AGENTE EDUCACIONAL I - Manutenção de Infraestrutura 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: Desenvolver atividades relacionadas a execução de 
zeladoria, jardinagem, vigilância e circulação de documentos nos estabelecimentos de ensino.  
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 1. Zelar pela conservação e boa aparência dos 
prédios dos estabelecimentos de ensino, bem como das dependências de uso comum (pátios, 
jardins, quadras de esportes); 2. Manter vigilância sobre as redes de instalações elétricas, hidráulicas, 
sanitárias e de defesa contra incêndio, comunicando à autoridade competente as irregularidades 
observadas; 3. Zelar pela manutenção e conservação de móveis, utensílios, ferramentas e solicitar 
materiais necessários à limpeza e conservação do prédio e dependências, mantendo-os sob controle 
4. Executar trabalhos de limpeza em geral nas diversas dependências dos estabelecimentos de 
ensino; 5. Transportar volumes, recolher e remover lixo e detritos e encarregar-se da reciclagem; 6. 
Receber e entregar correspondências, interna e externa e acompanhar alunos, quando solicitados 
pela Direção; 7. Executar outras tarefas semelhantes. QUALIFICAÇÃO ESSENCIAL PARA A 
SELEÇÃO:  
ESCOLARIDADE: ensino fundamental completo;  
OUTROS: condições especiais estabelecidas em edital. 
 
- CATEGORIA: AGENTE EDUCACIONAL I – Alimentação (Redação dada pela Lei n.º 14.448/14)  
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: Preparar a confecção da alimentação escolar e 
limpeza em geral decorrente desta função nos estabelecimentos de ensino. (Redação dada pela Lei 
n.º 14.448/14)  
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: (Redação dada pela Lei n.º 14.448/14) refeições 
balanceadas de acordo com o cardápio pré-estabelecido. (Redação dada pela Lei n.º 14.448/14) 2. 
Exercer vigilância técnica sobre a condimentação e cocção de alimentos, manter livre de 
contaminação ou de deterioração e selecionar gêneros alimentícios quanto à quantidade, qualidade e 
estado de conservação. (Redação dada pela Lei n.º 14.448/14) 3. Zelar para que o material e 
equipamentos de cozinha estejam sempre em perfeitas condições de utilização, higiene e segurança. 
(Redação dada pela Lei n.º 14.448/14) 4. Servir a alimentação nos utensílios próprios e colaborar 
para que os alunos desenvolvam hábitos sadios de alimentação. (Redação dada pela Lei n.º 
14.448/14) 5. Operar com fogões, aparelhos de preparação ou manipulação de gêneros alimentícios, 
refrigeração e outros e recolher, lavar e guardar utensílios da alimentação, encarregando-se da 
limpeza geral da cozinha e do refeitório e da despensa. (Redação dada pela Lei n.º 14.448/14) 6. 
Participar de reuniões de planejamento e formação promovidas pela Escola, CRE e SEDUC. 
(Redação dada pela Lei n.º 14.448/14) 7. Executar outras atividades afins. (Redação dada pela Lei 
n.º 14.448/14) 
QUALIFICAÇÃO ESSENCIAL PARA A SELEÇÃO: (Redação dada pela Lei n.º 14.448/14)  
ESCOLARIDADE: Ensino Fundamental completo; (Redação dada pela Lei n.º 14.448/14)  
OUTROS: condições especiais estabelecidas em edital. (Redação dada pela Lei n.º 14.448/14) 
 
- CATEGORIA: AGENTE EDUCACIONAL II - Administração Escolar 
 DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: Atividades de nível médio, de relativa complexidade, 
envolvendo a execução de tarefas próprias de estabelecimento de ensino.  
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 1. Planejar, coordenar e supervisionar as atividades 
administrativas e de secretaria dos estabelecimentos de ensino; 2. Manter em dia a escrituração, 
preencher boletins estatísticos, lavrar e assinar atas, receber, redigir e expedir correspondências em 
geral dos estabelecimentos de ensino; 3. Elaborar e distribuir boletins de notas, histórico escolar e 
outros similares; 4. Lavrar termos de abertura e de encerramento dos livros de escrituração dos 
estabelecimentos de ensino; 5. Redigir e subscrever, de ordem de Direção, editais de chamada, 
matrículas e outros similares; 6. Classificar, protocolar e arquivar papéis, documentos e 
correspondências e registrando entrada, saída e movimentação de expedientes; 7. Manter 
atualizados os assentamentos referentes ao corpo docente e discente; 8. Organizar e manter 
atualizados prontuários de legislação referente ao ensino; 9. Receber, conferir e distribuir material 
necessário ao trabalho, de acordo com normas predeterminadas; 10. Manter atualizado o registro de 
material de consumo e efetuar tombamento do material permanente, registrando os dados e avarias; 
11. Executar trabalhos de mecanografia e reprografia; 12. Executar outras tarefas semelhantes. 
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QUALIFICAÇÃO ESSENCIAL PARA A SELEÇÃO: - ESCOLARIDADE: ensino médio completo; - 
OUTROS: condições especiais estabelecidas em edital. 
 
- CATEGORIA: AGENTE EDUCACIONAL II - Interação com o Educando (Redação dada pela Lei n.º 
14.448/14) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: Atividades de nível médio, de relativa complexidade, 
envolvendo a execução de tarefas próprias de estabelecimento de ensino. (Redação dada pela Lei n.º 
14.448/14) 
 DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: (Redação dada pela Lei n.º 14.448/14) 1. 
Coordenação da movimentação de alunos no estabelecimento de ensino, na entrada e saída, durante 
as aulas e intervalos, no recreio e na merenda. (Redação dada pela Lei n.º 14.448/14) 2. Auxiliar a 
Direção da escola na coordenação de turno. (Redação dada pela Lei n.º 14.448/14) 3. Encaminhar e 
acompanhar os alunos, quando da realização de atividades extraclasse e extracurriculares. (Redação 
dada pela Lei n.º 14.448/14) 4. Subsidiar as atividades curriculares e extracurriculares, viabilizando o 
uso de material didático-pedagógico. (Redação dada pela Lei n.º 14.448/14) 5. Receber e entregar 
correspondência, interna e externa. (Redação dada pela Lei n.º 14.448/14) 6. Acompanhar alunos 
quando solicitado pela Direção. (Redação dada pela Lei n.º 14.448/14) 7. Orientar o acesso da 
comunidade escolar e de visitantes nas dependências da escola. (Redação dada pela Lei n.º 
14.448/14) 8. Auxiliar o professor na sala de aula, quando solicitado. (Redação dada pela Lei n.º 
14.448/14) 9. Encaminhar à direção da escola situações que coloquem em risco a segurança dos 
alunos. (Redação dada pela Lei n.º 14.448/14) 10. Contribuir junto ao quadro de pessoal da escola 
para desenvolver junto ao educando hábitos de higiene, de boas maneiras, de educação informal, de 
saúde e orientar no sentido de despertar o senso de responsabilidade. (Redação dada pela Lei n.º 
14.448/14) 11. Zelar pela manutenção e conservação dos aparelhos e equipamentos existentes na 
escola. (Redação dada pela Lei n.º 14.448/14) 12. Participar e colaborar com o processo de inclusão, 
auxiliando e atendendo, individualmente, os alunos que necessitam de cuidados básicos em relação 
à higiene, locomoção e alimentação, conforme as especificidades apresentadas pelo aluno. (Redação 
dada pela Lei n.º 14.448/14) 13. Participar de reuniões de planejamento e formação promovidas pela 
Escola, CRE e SEDUC. (Redação dada pela Lei n.º 14.448/14) 14. Executar outras atividades afins. 
(Redação dada pela Lei n.º 14.448/14)  
QUALIFICAÇÃO ESSENCIAL PARA A SELEÇÃO: (Redação dada pela Lei n.º 14.448/14)  
ESCOLARIDADE: Ensino Médio completo; (Redação dada pela Lei n.º 14.448/14)  
OUTROS: Condições especiais estabelecidas em edital. (Redação dada pela Lei n.º 14.448/14) 


