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Introdução: O provimento dos agentes públicos se dá, basicamente, por meio de
concurso público, que, de maneira geral, é o meio pelo qual se avalia e seleciona
candidatos concorrentes a um cargo disponibilizado pela Administração Pública,
visando a expor e classificar as capacidades dos concorrentes e a limitar as
possibilidades de nomeações discricionárias de agentes públicos. Trata-se de um
instituto que possui natureza jurídica de processo administrativo.
Mesmo sendo de grande importância e visibilidade no ordenamento jurídico atual de
nosso país, muitas questões ainda permanecem imprecisas neste instituo. Objetivo:
Discutir a diferenciação de candidatos, bem como as exigências comuns feitas aos
concorrentes e algumas teorias que se aplicam a este tipo de certame como a teoria de
perda de uma chance, bem como a invalidação do concurso e a teoria da aparência.
Metodologia: Adota-se o método analítico-dedutivo para o estudo, realizando-se
pesquisas jurisprudenciais e doutrinárias, além, é claro, de todo o embasamento legal e
constitucional necessários à elucidação do tema.Prevalecem os autores que tratam do
campo do direito administrativo. Resultados: Pelo trabalho, conseguiu-se chegar a
algumas conclusões que são importantes para aqueles que almejam ingressar no
serviço o público ou entender melhor deste instituto.
Ficou claro que as diferenciações na concorrência de candidatos, diferenciação entre
sexos, as reservas de vagas aos portadores de necessidades especiais e aos negros,
visam a garantir a acessibilidade das minorias a cargos públicos.
Somente com respaldo legal justifica-se limitar a idade dos concorrentes, bem como
limitar a altura dos mesmos e exigir aprovação dos candidatos em exames
psicotécnicos, garantindo que tal limitação/requisito seja inerente ao cargo que virá a
ser exercido. Tratou-se ainda da exigibilidade de habilitação profissional no momento
da inscrição, questão que, de acordo com a jurisprudência, só se pode ser exigida no
momento da nomeação.
A teoria da perda da chance em face do concurso público só terá aplicabilidade caso
comprovada que a referida chance seja real e iminente. Pela teoria da aparência, a
invalidação do certame gera direitos e considera válidos os atos praticados por agente
que ingressou no serviço público por concurso inválido. Conclusão: De forma geral,
foi realizado um estudo incidental e importante para aqueles que quiserem
compreender melhor alguns pontos propostos, além de estimular estudos de outros
temas que não foram aqui contemplados e que podem desdobrar esta abordagem.
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