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Interessados: Ednelson Guimarães, Sandro Roberto Carneiro e Suely Alves da Silva Pupo 
 
 
    Vistos. 
 
    Trata-se de manifestação dos candidatos à vaga do processo 
seletivo nº 001/2022, ao cargo de Técnico de Enfermagem, aduzindo que a respectiva função 
não foi aprovada pelo MEC – Ministério da Educação a necessidade graduação em curso 
superior, mas sim, ensino médio, e que o respectivo edital da interpretação dúbia no caso 
sobre o valor da inscrição, já que ensino médio o valor é de R$ 60,00 (sessenta) reais e R$ 
90,00 (noventa reais). 
    É a síntese do necessário. 
 
    A presente manifestação tem como objetivo central, esclarecer a 
dúvida pessoal do candidato, considerando que a redação do edital não levanta qualquer 
dúvida neste aspecto. 
 
    O edital no seu item 15, tabela 1, itens 46 e 47 prevê de forma 
taxativa que será necessário ensino médio mais curso técnico de enfermagem, com carga 
horaria 40h (quarenta) horas semanais e regime de horário de 12hx36h. 
    No item 23.1, alínea “c” dispõe de forma objetiva que o valor da 
inscrição para “nível técnico” é de R$ 90,00: 
 
23.1 O valor da inscrição será de:  
 
 a) R$ 30,00 (trinta reais) para nível Fundamental; 
 b) R$ 60,00 (sessenta reais) para nível Médio; 
 c) R$ 90,00 (noventa reais) para nível Técnico e Superior. 
 
Neste ínterim, não resta dúvida que o curso de nível técnico é o valor é de 90,00 (noventa 
reais). 
 
O EDITAL deveria ser impugnado neste aspecto até o dia 11/02/2022, até as 23h:59min e nada 
foi realizado pelos interessados. 
 
Assim é a jurisprudência no caso: 
 
PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRÉVIA 
JUDICIALIZAÇÃO NÃO CONFIGURADA. PROVA DE TÍTULOS. CARÁTER MERAMENTE 
CLASSIFICATÓRIO. IMPUGNAÇÃO EXTEMPORÂNEA DO EDITAL.  1 – Não há qualquer 
indicativo nestes autos de que o requerente tenha submetido à apreciação do Judiciário a 
mesma questão que ora traz em sede administrativa. 2 - O edital inaugural do concurso previu 
expressamente que a todas as provas, tanto as escritas quanto a de títulos seriam atribuídas 
notas, e que a classificação final do concurso resultaria na média aritmética ponderada  
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composta pela contribuição de todas as notas e seus respectivos pesos. 3 – Se elevada a nota 
da prova de títulos, o candidato admitido para a segunda fase do certame ficaria em melhor  
posição na classificação final. Se a nota da prova de títulos, como de fato se configurou na 
situação concreta, resultou em zero, o candidato não seria necessariamente eliminado do 
certame, desde que a média aritmética ponderada não resultasse, ao final, inferior a seis. O 
candidato, porém, obteve nota inferior a este patamar, o que acarretou a sua reprovação no 
concurso. A prova de títulos, portanto, não teve caráter eliminatório. 4 – As regras do certame 
estavam bastante claras no edital inaugural, ao qual aderiu o candidato. Agora, depois que as 
possibilidades de aprovação no referido certame restaram frustradas, quase três anos depois 
da publicação do edital inaugural, a busca por uma interpretação mais favorável por parte do 
candidato não se mostra razoável. 5 – Indeferida a pretensão do requerente de ser incluído em 
lista de aprovados do referido certame. 
(CNJ - PCA: 00025888720122000000, Relator: SÍLVIO ROCHA, Data de Julgamento: 
19/06/2012) 
 
Ante o exposto, a respectiva ausência de impugnação ao edital quanto ao respectivo cargo de 
Técnico Enfermagem, os candidatos devem seguir a regra, que é a inscrição R$ 90,00 
(noventa reais) para curso técnico. 
Ciência aos interessados. 
 
Após, junte-se os protocolos e resposta ao processo seletivo. 
 
Iguape, 17 de fevereiro de 2022 
 
 
 
COMISSÃO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 


