
 
 

PRODUTO TÉCNICO: MINUTA DE RESOLUÇÃO 

 

RESOLUÇÃO TC Nº XXXXXX 

DE XXX DE XXX DE 2021 

 

Dispõe sobre as normas que devem ser 
observadas para a realização de 
contratações temporárias de excepcional 
interesse público mediante processo 
seletivo simplificado, e dá outras 
providências. 

 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das 

competências que lhe são conferidas pelo artigo 68 da Constituição do Estado de 

Sergipe, artigo 1º, inciso XXIII, da Lei Complementar n. 205/2011, e artigo 3º, inciso I 

do Regimento Interno; 

CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 37, inciso IX, da Constituição 

Federal é possível aos entes a contratação por tempo determinado para atender a 

necessidade temporária de excepcional interesse público; 

CONSIDERANDO a necessidade de condensar, em uma só norma, as 

disposições mais pertinentes para garantia da validade dos procedimentos de 

contratação temporária; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Ficam estabelecidas as diretrizes para contratações por tempo 

determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse 

público no âmbito do Estado de Sergipe. 

 

Art. 2º As contratações de que trata esta Resolução somente serão 

consideradas validadas se atendidos, cumulativamente, todos os seguintes requisitos:  

I - previsão em lei local das hipóteses de contratação temporária; 

II - realização de processo seletivo simplificado; 

III - contratação por tempo determinado; 

IV - atender necessidade temporária; 

V - presença de excepcional interesse público; 



VI - respeito aos limites e vedações previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal 

- LRF, notadamente em relação aos gastos com pessoal e aumento de despesas nos 

últimos 180 (cento e oitenta) dias do mandato. 

 

Art. 3º A lei local autorizativa da contratação temporária deve dispor sobre:  

I - a definição das situações em que é possível realizar este tipo de contratação;  

II - os direitos e deveres da Administração Pública e dos contratados;  

III - o regime de trabalho (especial) e o regime de previdência aplicável (regime 

geral de previdência);  

IV - os procedimentos atinentes à seleção e divulgação;  

V - a duração dos contratos;  

VI - vedações, remuneração, jornada de trabalho, sanções, dentre outras 

matérias relevantes. 

Parágrafo único. Cabe à lei de cada ente fixar ou não um período de carência 

para contratação da mesma pessoa. 

 

Art. 4º A realização de contratações temporárias de excepcional interesse 

público deve ser precedida de Processo Seletivo Simplificado - PSS, com garantia da 

prevalência dos princípios constitucionais que regem a administração pública, 

notadamente a transparência, impessoalidade e publicidade. 

§1º Compete ao ente aferir as necessidades de contratação temporária nos 

moldes da lei e, por meio de ato do chefe do Poder Executivo, deflagrar o processo 

seletivo simplificado, demonstrando de forma objetiva o preenchimento dos requisitos 

constitucionais por meio de sólida fundamentação fática e jurídica. 

§ 2º As disposições do certame devem constar em edital ou instrumento similar, 

a ser divulgado integralmente no Diário Oficial do Município/Estado, com previsão dos 

critérios objetivos para a seleção, informações sobre as funções a serem preenchidas, 

a qualificação profissional exigida, dentre outros aspectos relevantes, sendo 

recomendável a possibilidade de inscrições via internet, no intuito de ampliar a 

concorrência. 

§ 3º O edital deve prever prazo razoável entre as fases, respeitado o seguinte 

parâmetro mínimo: 

I - 02 (dois) dias úteis entre a divulgação do certame e o início das inscrições;  

II - 05 (cinco) dias úteis para o período de inscrições;  



III - 02 (dois) dias úteis entre o término das inscrições e a publicação da lista de 

preliminar de inscritos; 

IV - 02 (dois) dias úteis entre a publicação da lista preliminar de inscritos e o 

prazo final para apresentação de recursos ao indeferimento da inscrição; 

V - divulgação da lista final de inscritos; 

VI - 05 (cinco) dias úteis entre a publicação da lista final de inscritos e a 

realização de provas (se for o caso);  

VII - divulgação da avaliação da titulação, experiência profissional e provas, 

estas se for o caso; e  

VIII - 02 (dois) dias úteis entre a divulgação dos resultados preliminares e o 

prazo final para apresentação de recursos; 

IX - avaliação e divulgação dos resultados recursos (deferidos, deferidos 

parcialmente ou indeferidos); 

X - divulgação do resultado final. 

§ 4º A avaliação do processo seletivo deverá ser realizada com base em 

critérios objetivos suficientes para atender a exigência da função a ser 

desempenhada, sendo realizada por meio de títulos e experiência profissional, 

cumulados ou não com aplicação de provas. 

§ 5º Fica vedada a realização de seleção exclusivamente mediante entrevista 

dos candidatos. 

§ 6º Na avaliação por análise curricular (títulos e experiência profissional), a 

pontuação deve estar definida de maneira objetiva e clara no edital, contemplando 

valoração razoável da qualificação, experiência e habilidades específicas necessárias 

para o desempenho das atividades a serem realizadas, com gradação entre os títulos 

de especialização, mestrado e doutorado, bem como o tempo de experiência 

profissional do candidato à vaga pleiteada, sugerindo-se um período mínimo anterior 

de 03 (três) meses na atividade. 

§ 7º Na hipótese de contratação de profissionais cujo ofício exija registro 

perante conselho de classe (a exemplo de CRC, OAB, CREA, COREN, CRM, CAU, 

etc), será obrigatória a apresentação da certidão de regularidade perante tais 

entidades quando da entrega dos documentos requeridos no edital. 

 

Art. 5º Os contratos de excepcional interesse público devem se dar por prazo 

determinado, conforme limites definidos na lei local, sendo facultada à administração 



prever critérios diferenciados para fixação dos prazos máximos, respeitado o 

parâmetro adotado em âmbito federal. 

 

Art. 6º As contratações de que trata esta resolução pressupõem uma 

necessidade temporária, não se apresentando legal a contratação temporária para 

necessidades permanentes. 

§ 1º Havendo necessidades temporárias de pessoal, essas devem ser supridas 

para que não seja paralisada uma atividade governamental, em respeito ao princípio 

da continuidade do serviço público. 

§ 2º Para justificar a contratação, a necessidade sempre deverá ser de natureza 

temporária, independentemente da atividade ser de caráter eventual ou permanente. 

§ 3º Considera-se necessidade temporária de atividades eventuais: 

I - casos de situação emergencial e transitória, que clamam 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, a exemplo de contratação de pessoal para atender surtos 

epidemiológicos ou a contratação de outros profissionais para socorrer situações de 

calamidade pública ou catástrofes; 

II - casos decorrentes de programas de governo temporários, 

§ 4º Considera-se necessidade temporária de atividades permanentes: 

I - quando, apesar de a atividade ser permanente e o quantitativo de 

cargos/empregos previstos ser suficiente para atender a demanda, e a falta de 

pessoal é temporária, a exemplo de contratação para substituição de servidor, em 

gozo de licenças ou afastamentos legais, cuja contratação se justifica tão somente 

durante o período de afastamento; 

II - quando, apesar de a atividade ser permanente, há deficiência de pessoal 

para atendimento da demanda ordinária do serviço, justificando-se a contratação 

temporária tão somente até a realização e homologação de concurso público. 

§ 5º Não é necessária a existência de cargos efetivos vagos para contratação 

temporária. 

 

Art. 7º Para fins do disposto neste normativo, configura-se o excepcional 

interesse público quando a administração pública, com os recursos humanos de que 

dispõe, estiver impossibilidade de atender as demandas locais. 



 

Art. 8º Ressalvadas as hipóteses de acumulação lícita de cargos disciplinadas 

pela Constituição Federal, é vedada contratação de contratação temporária de 

servidor efetivo. 

 

Art. 9º A despesa orçamentária decorrente das contratações por tempo 

determinado deve ser corretamente classificada contabilmente, de acordo com a 

natureza da despesa, modalidade de aplicação e elemento de despesa previstos no 

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP. 

 

Art. 10. A não observância dos critérios para contratações temporárias 

previstos nesta Resolução pode caracterizar atos de improbidade administrativa, 

sujeitos a responsabilização nos termos do artigo 11 da Lei nº 8.429/92. 

 

Art. 11. Ressalvadas as exceções previstas na lei eleitoral, é vedada a 

contratação temporária de excepcional interesse público nos 03 (três) meses que 

antecedem os pleitos eleitorais até a posse dos eleitos. 

 

Art. 12. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 

 

Sala de Sessões do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE, em 

Aracaju/SE, XX de XXXXXX de XXXX. 

 


