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Introdução: Embora seja amplamente discutido e estudado no cenário jurídico atual, o
instituto do Direito Brasileiro denominado Concurso Público ainda padece de
impasses, obscuridades e até mesmo falhas, que podem ser amplamente explanadas em
conformidade com os princípios constitucionais previstos para a administração
pública. Objetivo: Este estudo tem como objetivo analisar o instituto aqui exposto, de
maneira a discutir questões ainda imprecisas, debater posicionamentos jurisprudenciais
e doutrinários, relacionar questões importantes, ponderar assuntos controvertidos,
assim como explanar sobre possíveis melhorias para o aperfeiçoamento do instituto.
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 necessário. Assim sendo, o tema será abordado desde seu surgimento
histórico, sua evolução, até seu paradigma atual no Brasil e comparado a outros países.
Acrescenta-se ainda uma análise profunda do instituto perante os princípios básicos da
Administração Pública, conhecidos como “LIMPE” (legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência); e também importantes aspectos pertinentes ao
tema. Resultados: O funcionalismo público já existia desde a Constituição Imperial de
1824, sendo os cargos acessíveis a todos os cidadãos brasileiros que eram indicados
pela realeza, pois não existia a regra do concurso público, condição que se manteve na
Constituição da República de 1891 e também na Constituição de 1934 vindo a se
alterar com a Constituição de 1967 que previu a obrigatoriedade de concurso para
preenchimento dos cargos públicos, já a Constituição de 1988 estendeu esta
obrigatoriedade também para os empregos públicos. Verifica-se que o procedimento
em questão ainda é falho e pode ser aperfeiçoado em busca de uma melhor eficiência.
Conclusão: O concurso público é meio técnico  posto à disposição da Administração
Pública para seleção de pessoal e preenchimento dos cargos e empregos públicos, de
forma impessoal e moral e se diferencia do Processo seletivo, que é a um
procedimento menos rigoroso e mais rápido, para atender casos excepcionais.

Palavras-chave: Concurso público. Aspectos jurídicos atuais. Principais normas. 

Agências de fomento: Unileste

15ª Semana de Iniciação Científica e 6ª Semana de Extensão: Ciência para o Desenvolvimento Regional

24 a 26 de setembro de 2013, Centro Universitário do Leste de Minas Gerais - Unileste


