
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO 

DESERTO 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

TELEFAX: (32) 3275-1052 
   Praça Mauro Roquete Pinto, 01 – Centro – CEP: 36.620-000 – Santana do Deserto – MG 

www.santanadodeserto.mg.gov.br 

 

 1 

RETIFICAÇÃO DE EDITAL 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 02/2022 

PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA DA SAÚDE 
PSICÓLOGO 

  
O Prefeito Municipal de Santana do Deserto, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Municipais de Santana 
do Deserto, Lei Municipal nº 1.042/17, e nos termos do inciso IX do art. 37 da 
Constituição Federal,  

 
CONSIDERANDO, a comunicação recebida pela Câmara Municipal de 

Vereadores de Santana do Deserto, através do Ofício nº 041/2022/CMSD, questionando 
o requisito de experiência de 2 (dois) anos para exercício do cargo de Psicólogo; 

 
CONSIDERANDO, o controle externo exercido pelo Poder Legislativo sobre os 

atos do Poder Executivo; 
 
CONSIDERANDO, o princípio da autotutela ratificado pelo Supremo Tribunal 

Federal através da Súmula Vinculante nº 473;  
 
 
torna pública a suspensão do processo seletivo simplificado nº 02/2022 para 

contratação de profissional psicólogo, para análise técnica por parte da Administração 
quanto os apontamentos levantados pelo Legislativo Municipal no que se refere aos 
critérios exigidos para assumir o referido cargo público. 

 
 
Conforme se extrai de trecho do ofício nº 041/2022, os representantes do 

Legislativo Municipal ressaltam: 
 

Entendem esses Edis que o critério exigido não 
pode ser utilizado como critério de admissão em 
concurso ou processo seletivo, mas tão somente 
conforme oportunidade e conveniência à título de 
desempate ou avaliação de títulos. 
 
Tal requisito viola direito líquido e certo dos 
respectivos profissionais devidamente habilitados 
para o exercício de sua profissão. 

 
 
Torna público, ainda, que após a análise dos questionamentos ora levantados, a 

Administração divulgará decisão no site oficial do Município. 
 
  

Santana do Deserto-MG, 06 de abril de 2022. 
 

Walace Sebastião Vasconcelos Leite 
Prefeito de Santana do Deserto 


