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Juízo de Admissibilidade nº 24/2019/CORREG 

 

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

nº 706, em 25 de julho de 2019, solicitando a análise e providências da Corregedoria em relação 

a supostos atrasos no cronograma do procedimento para ingresso em programa de mestrado, com 

suposto descumprimento das datas informadas pela comissão de seleção, e suposta omissão 

quanto à publicação do resultado da prova de língua estrangeira, com alegado prejuízo quanto à 

oportunidade para impetração de recurso administrativo, conforme originalmente previsto no 

calendário do processo seletivo.  

  

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 atribuição para anular 

edital de concurso ou de processo seletivo, e, tampouco lhe cabe decidir pela realização 

de novo processo seletivo, sendo a análise preliminar correcional circunscrita aos 

aspectos disciplinares da conduta de servidores públicos lotados na universidade e 

pertencentes a seu quadro funcional; no mais, para o caso, há comissão administrativa 

competente para a análise recursal de questões levantadas (a Comissão de Seleção do 

Programa de Pós-Graduação específico), descabendo à unidade correcional substituir-se 

ao exame de matérias de natureza acadêmica que é realizado pela comissão 

administrativa competente para gerir o processo seletivo; 

 

 no mais, tendo sido devidamente acessada o sítio eletrônico do Programa de Pós-

Graduação específico, pôde-se verificar que o edital relativo ao processo seletivo de 2019 

para ingresso no curso de Mestrado foi publicado e tempestivamente observado, no que 

concerne à publicação do resultado da prova de proficiência em idioma estrangeiro, bem 

como no que se refere às demais etapas do procedimento realizado; dessa forma, não 

restando comprovado que  a Comissão de Seleção do Processo Seletivo para o Mestrado 

tenha descumprido datas informadas no edital de seleção, conclui-se que houve 

tempestividade na apreciação das etapas da seleção realizada, conforme pode ser 

comprovado no sítio eletrônico do curso, que disponibiliza os resultados, relativos a todas 

as etapas da seleção;  

 

 o processo seletivo de ingresso em Programa de Pós Graduação é regido por edital 

específico, portanto, não restando evidenciado qualquer indício de irregularidade no que 
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se refere à tramitação do mesmo, portanto, rege a regra da vinculação ao instrumento 

convocatório, e a presunção de legitimidade dos atos administrativos.  

 

 é dizer também: ressalvada prova em contrário, inexistem evidências de que se tenha 

violado os princípios regentes do edital; respeitou-se, dessarte, o formalismo moderado 

que rege os atos administrativos, bem como a fase recursal.  

 

 não havendo suporte fático e indiciário que leve a concluir pela plausibilidade da 

denúncia, ausente a materialidade de infrações administrativas disciplinares, não há 

fundamento para a responsabilização disciplinar de agentes públicos, de rigor, portanto, o 

arquivamento.  

Com fundamento no artigo 144, caput e parágrafo único, da Lei nº 8.112/90, 

combinado com o art. 10, §2º da IN CGU nº 14/2018, DECIDO pelo arquivamento da denúncia  

nº 706. 

 

                                                     Santo André, 05 de dezembro de 2019. 

 

        

       Silvio Wenceslau Alves da Silva 

Corregedor-seccional da UFABC 
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