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5 dúvidas sobre concurso
público
29 de abril de 2015
O advogado especialista em concursos públicos, autor e
palestrante Alessandro Dantas, respondeu cinco perguntas sobre
concursos públicos, confira:
Se o candidato fez graduação no exterior, o diploma dele é
aceito em concursos?
Em regra, não. Porém, há concursos que podem aceitar
(professores universitários, por exemplo). Tudo depende do cargo
e da lei que dispõe sobre os requisitos de acesos ao mesmo.
Dependendo do curso, pode ser que o diploma seja validado no
país e, por isso, passe a valer.
É possível conciliar dois cargos no serviço público?
Sim, nos casos previstos na Constituição Federal e desde que não
haja incompatibilidade de horários.
Como se faz um recurso de provas de concurso?
O recurso deve ser feito nos termos do edital. O candidato deve
ser claro e preciso, informando onde ocorreu o erro da banca
examinadora, provando seu direito. Ele deve pedir o provimento
do recurso para dar o ponto injustamente retirado e torná-lo
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habitado, em caso de uma eliminação em alguma fase, como a
prova física, psicotécnico, investigação social, etc.
O candidato foi aprovado mas não foi nomeado. O que ele
deve fazer?
Depende. Se não houver qualquer tipo de preterição, ele deve
esperar e torcer para ser chamado. Se ele foi aprovado dentro do
número de vagas é direito dele a nomeação que, caso a
Administração não o faça, facilmente ele conseguirá na justiça. Já
no caso de ser aprovado fora do número de vagas, se ele provar
que há preterição por meio de contratações precárias, seja do tipo
que for, bem como a necessidade de contratação, há boas
chances de obter êxito em uma ação judicial.
Qual é a idade máxima para se prestar concurso público?
Em regra até o limite da aposentadoria compulsória, ou seja, 69
anos. Todavia, há cargos que exigem por lei uma idade máxima,
como é o caso de policial militar que, em regra, varia de 28 a 30
anos.
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Últimos Posts
SC: concurso do Tribunal de Justiça
oferece 14 vagas para juiz substituto
12 maio, 2015
RS: UFSM seleciona professores com
salários de até R$ 8,6 mil 12 maio,
2015
RS: Concurso Cisvale tem vagas
para ensinos médio e superior 12
maio, 2015
SC: concurso da prefeitura de Entre
Rios tem salários de até R$ 15 mil
11 maio, 2015
SC: prefeitura de Ibirama abre
concurso e processo seletivo com 51
vagas 11 maio, 2015
RS: concurso do Unipampa abre
vagas para professores com salários
de até R$ 8,6 mil 11 maio, 2015
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