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Juízo de Admissibilidade nº 16/2019/CORREG 

Assunto: Denúncia encaminhada mediante a página da Corregedoria-seccional, registrada sob o 

nº 667, em 20 de março de 2019, solicitando a análise e providências da Corregedoria em relação 

à composição de banca de processo de seleção simplificado para contratação de Técnico 

Especializado, que, supostamente, seria parcial, inapta e incapaz para realizar a avaliação dos 

candidatos.  

Vistos e examinados os documentos da denúncia encaminhada e após a realização 

da análise preliminar, considerando que: 

 primeiramente, cabe pontuar que a Corregedoria-seccional não tem incumbência de

anular atos administrativos de outras áreas, das unidades ou das comissões diversas da

estrutura universitária, tampouco lhe cabe adentrar no mérito dos atos administrativos,

cabendo-lhe atuar em conformidade com as diretrizes e as competências que constam da

sua portaria de criação. Desse modo, dentro do escopo de atuação correcional, incumbe

analisar acerca de possíveis infrações disciplinares cometidas por servidores da

universidade, e é nesse escopo analítico que é realizado o exame de admissibilidade das

denúncias;

 no que se refere ao objeto da denúncia em tela, foi esclarecido que a escolha dos

membros da comissão examinadora do Processo de Seleção Simplificado - PSS foi

baseada na temática do edital e da área que recebeu os (as) servidores (as) selecionados

(as). Também foram respeitadas as orientações da Superintendência de Gestão de Pessoas

(SUGEPE) da UFABC, que seguem transcritas abaixo:
“…Conforme art. 21 do Código de ética da UFABC, não podem participar de 

comissões julgadoras aqueles que possuam qualquer tipo de relação com 

candidatos que possa comprometer sua isenção de julgamento.”  

 por analogia, os membros indicados para compor a Comissão de Seleção seguiram os

critérios de isenção de vinculos em relação aos candidatos, sendo desconhecida a

existência de qualquer situação que pudesse caracterizar conflito de interesse em sua

participação como membro da Comissão de Seleção, incluindo:
“ * ser cônjuge, companheiro(a), parente, consanguíneo ou afim, em linha reta 

ou colateral, até o terceiro grau, de um ou mais candidatos inscritos; 

* ter sido orientador ou co-orientador de mestrado ou doutorado ou supervisor

de pós-doutorado de um ou mais candidatos inscritos; e

* ter colaborado regularmente em atividades de pesquisa ou publicações com

um ou mais candidatos inscritos, nos últimos anos.”

 ainda, foi informado que as comissões de seleção de processos seletivos simplificados na

UFABC são compostas por membros internos com formação acadêmica compatível e
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comprovada experiencia profissional na área do cargo, em consonância com o art. 4º do 

previsto no Decreto 6114/2007: 

“Art. 4
o
  Para fins de desempenho das atividades de que tratam os incisos I e II

do art. 2
o
, deverá o servidor possuir formação acadêmica compatível ou

comprovada experiência profissional na área de atuação a que se propuser.“ 

 a denúncia enuncia a hipótese de que a nomeação da banca teria caracterizado suposta

parcialidade no pleito, tendo em vista que, a seu ver, apenas um membro da referida

banca seria diretamente competente para avaliar o processo de seleção. Ocorre que, tendo

sido pesquisadas a experiência administrativa e a formação acadêmica dos membros da

comissão examinadora, nada foi encontrado que afastasse a presunção de boa-fé, de

experiência profissional e de capacidade técnica dos membros que participaram da

comissão.

 inexiste vinculação do procedimento no sentido de que a banca avaliativa do certame

obrigatoriamente seja composta por membros com proficiência na área de seleção

avaliada. Conforme destacado no artigo 4º, o requisito é que o servidor membro da banca

tenha formação acadêmica compatível ou comprovada experiência profissional na área de

atuação, condições essas que foram atendidas pelos membros componentes na banca do

processo seletivo simplificado.

 considerando a presunção de legitimidade e de veracidade dos atos administrativos, e,

tendo em vista que o edital do processo seletivo é ato administrativo válido e legítimo,

conclui-se que não há lastro indiciário mínimo para embasar a conduta em tese, irregular,

atribuída à área interna; no caso analisado, estão ausentes os elementos para possibilitar a

deflagração de uma apuração formal, seja na esfera sindicante investigativa ou em sede

disciplinar em sentido estrito, sobretudo porque nada foi encontrado que confirmasse as

hipóteses da notícia de supostas irregularidades.

Em face dos motivos ora expostos, e, com fundamento no artigo 144, parágrafo único, 

da lei 8112/90, e no § 2º do artigo 10 da IN CGU nº 14/2018, de 14/11/2018, DECIDO pela não 

abertura de processo administrativo disciplinar e DETERMINO o arquivamento da denúncia, 

por inexistência de irregularidade.  

 Santo André, 05 de setembro de 2019. 

      Silvio Wenceslau Alves da Silva 

Corregedor-seccional da UFABC 
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