
 

 

 

APROVACAO NUM SEGUNDO CONCURSO PUBLICO NO MESMO 

MUNICIPIO – NECESSIDADE DE NOVO ESTAGIO PROBATORIO. 

 

PARECER JURÍDICO 

 

CONSULENTE: Prefeito do Município de Pedra 

Grossa/XXX, Sr. JESSE JESSICA.   

 

ASSUNTO: Estágio probatório.  

 

     I – RELATÓRIO. 

 

    O Ex.mo. Sr. Prefeito do Município de Pedra 

Grossa, Estado de XXX, Sr. JESSE JESSICA, nos formulou uma consulta, 

no sentido de se sanar uma dúvida levantada pelos servidores públicos do 

seu Município, Sr. Paulo Pedro e Maria Germânica, através de uma 

correspondência por estes dois últimos subscrita e que está assim redigida: 

 

Pelo presente cumprimentamos Vossa Excelência 

e, na oportunidade, vimos solicitar-lhe a gentileza 

em emitir um esclarecimento a cerca (sic) do 

estágio probatório, a que se refere o Estatuto dos 

Servidores deste Município.  

Em nosso caso, fomos aprovados e nomeados em 

recente concurso público realizado por este 

município, e consequentemente realizamos uma 

troca de cargo, pois já éramos efetivados  em 

outro cargo, onde havíamos passado por todos os 

trâmites exigidos para tal efetivação. 

Sendo assim exposto, pedimos a notável opinião 

de Vossa Excelência sobre o caso, se julga 



 

 

necessária ou não uma nova avaliação por meio 

de mais um estágio probatório. 

Renovando protestos de estima e consideração. 

Atenciosamente,  

Paulo Pedro – Maria Germânica. 

 

II - NOSSO POSICIONAMENTO. 

 

    Estabelece a Constituição da República Federativa 

do Brasil que são estáveis após três anos de efetivo exercício os 

servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de 

concurso público (art. 41) e como condição para a aquisição da 

estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por 

comissão instituída para essa finalidade (§ 4º do art. 41). 

    Entendemos que os servidores públicos Sr. Paulo 

Pedro e Maria Germânica, deverão ser submetidos a uma nova avaliação 

especial de desempenho para os atuais cargos por eles ocupados.  

    Como é sabido, o estágio probatório é um período 

de adaptação onde será verificado o desempenho e grau de aproveitamento 

do servidor recém nomeado para ocupar um cargo no serviço público e que 

servirá de prova para determinar a efetivação ou não no cargo para o qual 

foi empossado, com duração de trinta e seis meses, a partir da data de sua 

entrada em exercício. 

    O mesmo pode-se afirmar que o servidor que 

durante o estágio probatório for aprovado em outro concurso público 

realizado pelo mesmo ente onde ele trabalha, não poderá aproveitar o 

tempo anteriormente prestado naquele estágio para esta nova situação. 

    Da mesma forma, o tempo do servidor que já 

adquiriu a estabilidade no serviço público – registre-se que a estabilidade é 

no serviço público e não no cargo – e que se encontra submetido a estágio 

probatório em razão de novo provimento, não poderá ser computado para 

efeito de progressão e promoção no novo cargo. 



 

 

 

    A aptidão e a capacidade do servidor no estágio 

probatório serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo. A 

palavra-chave é cargo, pois o servidor que mudar de cargo, mesmo sendo 

dentro da mesma esfera de governo, terá que se submeter a um novo 

estágio probatório, mesmo sendo estável no serviço público. Sendo assim, 

continuará sendo estável, mas a cada novo cargo, deverá ser submetido a 

novo estágio probatório. 

    Não quer dizer que o servidor que cumpriu 

satisfatoriamente o estágio probatório num primeiro cargo, consiga ter o 

mesmo sucesso em um outro posterior, cujo ingresso no serviço público se 

deu após ter sido submetido a um segundo concurso.  

    É bem verdade que o § 8º, do artigo 212 da Lei 

Complementar Municipal n.º 0300/93 – Dispõe sobre o Estatuto dos 

Servidores Públicos do Município de Pedra Grossa/MG. e dá outras 

providências – prevê que: Não ficará sujeito a novo estágio probatório o 

funcionário que, nomeado para outro cargo público, já houver adquirido 

estabilidade em virtude de qualquer prescrição legal. Todavia, entendemos 

que esse regramento é inconstitucional. Sugerimos, nesta oportunidade, a 

elaboração de um projeto de lei complementar revogando a redação acima 

transcrita.   

     

     III - CONCLUSÃO. 

 

    Diante do exposto, concluímos que os servidores 

públicos Sr. Paulo Pedro e Maria Germânica deverão ser submetidos a um 

novo estágio probatório, em virtude da ocupação de novos cargos, pelas 

razões apontadas neste parecer jurídico. 

    Sendo o que nos cumpria no momento, 

permanecemos à disposição do ilustre Prefeito do Município de Pedra 



 

 

Grossa, Sr. JESSE JESSICA, para quaisquer esclarecimentos que forem  

necessários.  

    Eis o nosso parecer! À Consideração Superior! 

 

Pedra Grossa (XXX), (MG), em 6 de dezembro de 2007. 
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