
NOTA TÉCNICA Nº 007/2020 

Blumenau , 03 de setembro  de 2020. 

ÁREA: Gestão de Educação/ Legislação Educacional/Legislação eleitoral

TÍTULO:  Orientações  quanto possibilidade de realizar  processo seletivo ,  durante  a  suspensão das  aulas
presenciais nos municípios devido a Pandemia

CONSIDERANDO que , Conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os concursos não estão
proibidos em ano eleitoral, e podem ser realizados a qualquer tempo, antes e depois das eleições. 
CONSIDERANDO que o entanto, conforme determina o artigo 73 da Lei 9.504/97, fica restringida a
nomeação, contratação ou admissão do servidor público nos três meses antes do pleito e até a
posse dos eleitos que, este ano, será de 15 de agosto a 1º de janeiro de 2021.
CONSIDERANDO que O artigo 73 protege os servidores públicos de perseguições políticas, e coíbe o
governante de usar suas competências com fins eleitoreiros, através da nomeação de candidatos
aprovados para ganhar votos.

CONSIDERANDO que    à data da homologação do concurso – a divulgação da relação final  de
aprovados. Se tiver ocorrido até o dia 5 a nomeação pode ser feita, sem nenhum impedimento,
em qualquer data do ano.

CONSIDERANDO que  as restrições se aplicam somente às esferas de governo em que ocorrem as
eleições. Neste ano, com escolha de prefeito, vereador , não pode haver nomeações  em âmbito
municipal ocorre sem restrições nos entes estadual e federal

CONSIDERANDO que A lei  9504/97 prevê exceções. Em qualquer época podem ser nomeados, os
aprovados para cargos no Judiciário, no Ministério Público, nos Tribunais ou nos Conselhos de
Contas e nos órgãos da Presidência da República ou serviços públicos essenciais e inadiáveis.

CONSIDERANDO que   Conforme   DECRETO Nº 562, DE 17 DE ABRIL DE 2020 . Art.2º Enquanto perdurar o
estado de calamidade pública, tornam-se obrigatórias as medidas de combate e enfrentamento à pandemia
da COVID-19 previstas neste Decreto.

CONSIDERANDO que o Decreto estadual  630  A governança das medidas sanitárias adotadas no território
estadual  será  compartilhada  com  os  Municípios  nas  respectivas  regiões  de  saúde,  cabendo  aos  entes
municipais a deliberação a respeito do funcionamento de atividades públicas ou privadas

em seus territórios, de acordo com as informações técnicas emanadas pelas autoridades sanitárias federal,
estadual e municipais, bem como com as recomendações sanitárias e epidemiológicas do COES, a fim de
conter a contaminação e a propagação do coronavírus
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CONSIDERANDO que  Portaria SES nº 592/2020 estabelece  os critérios de funcionamento das atividades de
interesse regional e local, bem como as medidas de enfrentamento da COVID- 19, de acordo com os níveis de
risco da Avaliação do Risco Potencial Regional das regiões de saúde.

CONSIDERANDO o Parecer CNE Nº 11 /2020  informa  que, o processo de oferta educacional, nesses tempos

da pandemia COVID-19, transcende decretos e normas que permitem flexibilizar  o afastamento social.A
educação de qualidade é um dos pilares da sociedade contemporânea, por isso é assegurada em inúmeros
diplomas legais. O direito à educação de qualidade se associa à dignidade do ser humano, um dos pilares da
nossa ordem jurídica. 

CONSIDERANDO , o   mesmo  parecer   que,  na  oportunidade da possibilidade de  retorno às  atividades
escolares presenciais, essas deverão estar repletas de cautelas e cuidados sanitários, mas também atentas
aos  aspectos  pedagógicos.  Nos  apresenta,  também,  a  possibilidade da  continuidade  das  atividades  não
presenciais  em  conjunto  com  possíveis  atividades  presenciais,  de  forma  a  ampliar  ou  complementar  a
perspectiva de aprendizado e a corrigir ou mitigar as dificuldades de acesso à aprendizagem não presencial.

CONSIDERANDO que nos termos definidos pelo Parecer CNE/CP nº 5, de 28 de abril de 2020, recomenda-se
que os sistemas e organizações educacionais desenvolvam planos para a continuidade da implementação do
calendário escolar de 2020-2021, de forma a retomar gradualmente as atividades presenciais, de acordo com
as medidas estabelecidas pelos protocolos e autoridades locais.

CONSIDERANDO que pelo Parecer CNE/CP nº 112020 orienta que a importãncia da flexibilização Curricular e
Acadêmica: revisão do currículo proposto e seleção dos objetivos ou marcos de aprendizagem essenciais
previstos para o calendário escolar de 2020-2021;. Planejar período integral ou carga horária maior para o
ano escolar de 2020-2021; planejamento curricular para cumprir objetivos de aprendizagem não oferecidos
em 2020.

RECOMENDAMOS QUE  
 Sendo  assim,  è  nosso  entendimento  que  ,   a  possibilidade  da  realização  as  etapas  iniciais  do

processo letivo as quais descrevemos
1.  Publicação do Edital Devendo ser analisado qual o meio será usado por todas as modalidades

de licitação, exceto o tipo convite. Neste tipo de modalidade, o meio para convocação seria a
carta convite.

2.  Objeto da licitação, em descrição sucinta e clara . 
3. Ressaltamos a importância de deixar claro no edital  para a empresa que  a data da realização

das provas será realizada somente quando as condições de biossegurança forem autorizadas
pelas autoridades Sanitárias tendo como referência   PORTARIA SES 592/2020.

4. Divulgação do período de inscrição (ampla publicidade) e condicionante quanto a realização das
provas

5. Garantir em todo o processo a obediência a legislação  que regra tal ato.

Desta forma  a não observância  da legislação vigente  poderão  acarretar na perda de mandatos ,
reprovação das contas nos tribunais, levando os gestores a processos por improbidade.
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Dúvidas  ou  esclarecimentos  sobre  os  assuntos  abordados  pela  presente  nota   deverão  ser
encaminhados ao órgão de assessoramento jurídico do município no que concerne a questionamentos 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Lei das  licitações  lei 8.666/1993
Legislação Eleitoral  Lei 9.504/97
Decretos Estadual 562 630 e consolidações 
PORTARIA SES Nº 592  /2020 
PARECER CNE Nº 11 /2020
PARECER CNE Nº 05 /2020
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