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Ministério da Educação 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 

Campus Viamão 

 

EDITAL Nº 022, DE 19 DE JUNHO DE 2017  

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR 

SUBSTITUTO (EDITAL 021/2017) 

 

RESPOSTA A QUESTIONAMENTO APRESENTADO QUANTO À HOMOLOGAÇÃO 

DAS INSCRIÇÕES 

 

  O DIRETOR-GERAL DO CAMPUS VIAMÃO DO INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas 

atribuições, torna pública a resposta ao recurso apresentado pelo interessado ANTÔNIO MARCOS 

DOS SANTOS VIGNOLO: 
 

O recorrente apresentou seu pedido de inscrição ao Processo Seletivo Simplificado para 

contratação de professor substituto de Gestão Ambiental, regulado pelo Edital nº 021/2017, deste 

campus Viamão do IFRS. Teve sua inscrição indeferida, consoante resta devidamente motivado o 

ato na LISTA PRELIMINAR DE INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS (divulgada em 

https://expansao.ifrs.edu.br/site/midias/arquivos/201759115432653homologacao_preliminar_de_ins

cricoes_edital_21_2017.pdf), conforme segue: "Não atende o item 4.5.5 (formação não está de 

acordo com a exigida).". 

 

Como se verifica da linha argumentativa delineada no recurso apresentado, o interessado 

alude que sua formação em biologia supriria os requisitos editalícios, sustentando que a legislação e 

as normas infralegais aplicáveis ao biólogo habilitariam este profissional para atuar no magistério 

da gestão ambiental. 

 

Primeiramente, mister que se diga que o edital nº 21/2017 é bastante claro em apontar o 

requisito de formação profissional decidido pelo Campus Viamão do IFRS: trata-se da graduação 

em gestão ambiental, conforme se denota dos termos editalícios publicizados em  

(http://expansao.ifrs.edu.br/site/midias/arquivos/2017424164450619edital_n%C2%BA_21_2017_p

rofessor_substituto_gestao_ambiental.pdf). Por oportuno, é importante referir que eventual debate 

acerca de ser ou não adequada esta única formação aceita como requisito deveria ter sido 

feito entre a publicação editalícia e o termo ad quem das inscrições, devolvendo à 

Administração a possibilidade de manter ou alterar os termos do edital. Isto não foi feito no caso 

(aliás, por nenhum interessado), o que gerou a preclusão e consolidou a norma (edital) entre as 

partes, fazendo claro que apenas os graduados em gestão ambiental teriam suas inscrições 

homologadas. 

 

Aplica-se, portanto, ao caso, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, de 

larga e assentada raiz no Direito Administrativo (ver, por exemplo, Art. 3º da Lei de Licitações), 

pelo qual, uma vez não impugnado o edital (em si), ele faz lei entre as partes (Administração e 

administrados) e passa a ser de observância obrigatória, também com espeque no princípio da 

legalidade 
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Além deste, traga-se à baila o princípio da isonomia, vez que outros candidatos também 

tiveram seus pedidos de inscrição indeferidos e não se lhes poderia conferir tratamento 

diferenciado. 

 

De somar-se que a habilitação do biólogo, regrada - no que tange às diretrizes curriculares 

nacionais - pelo Parecer nº 1.301/2001, do Conselho Nacional de Educação, apresenta conteúdos 

curriculares básicos bastante diversos daqueles que calham aos graduados em gestão ambiental (ver, 

no caso, por exemplo, o Catálogo Nacional de Cursos Superiores em Tecnologia - 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=44501-cncst-

2016-3edc-pdf&category_slug=junho-2016-pdf&Itemid=30192), cuja formação é inteiramente 

focada na gerência e execução de atividades de diagnóstico e proposição de medidas mitigadoras e 

de recuperação de áreas degradadas; coordenação de equipes multidisciplinares de licenciamento 

ambiental; elaboração, implantação, acompanhamento e avaliação de políticas e programas de 

educação ambiental, gestão ambiental e monitoramento da qualidade ambiental, além de vistorias, 

realização de perícias, avaliação e emissão de laudo e parecer técnico em sua área de formação.  

 

É de perceber-se que a sobreposição formativa entre o gestor ambiental e o biólogo é 

pequena, na casa de 12% (ou menos), conforme consta em detalhado estudo realizado pela 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

(http://www.ibeas.org.br/congresso/Trabalhos2013/XI-039.pdf) acerca das matrizes curriculares 

existentes em cursos de bacharelado em gestão ambiental em todo o Brasil, verbis: 

 
No ranking das áreas de formação [de gestão ambiental], observamos que, embora o curso 

tenha caráter multidisciplinar, que é, em nossa concepção, uma combinação entre as 

subáreas de ciências ambientais e interdisciplinar, consideramos que, num aspecto global, 

a formação em gestão ambiental brasileira, na modalidade bacharelado, também apresenta 

forte orientação para as ciências exatas, sendo 18% da carga horária disciplinar dos cursos 

ofertados no país, dedicadas à tal área, e um viés eminentemente administrativo-

econômico-legal (17% da carga horária disciplinar dos cursos de gestão ambiental 

brasileiros está orientada para disciplinas nas subáreas de 1º administração; 2º economia e 

3º direito), entendendo neste contexto que essas três subáreas que compõem o eixo de 

formação Ciências Sociais Aplicadas formam o arcabouço gerencial do curso, pois 

fornecem ao futuro gestor ambiental as habilidades e competências gerenciais que vão ao 

encontro da proposta político-pedagógica contida no material discursivo contido na maioria 

projetos dos cursos ([...] o Gráfico 10 permite visualizar os percentuais dedicados aos eixos 

de formação em cada região brasileira). A partir dos dados levantados é possível visualizar 

os percentuais nacionais em cada área de formação (eixo) no gráfico 11. 
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Se para leigos pode parecer haver pouca divergência entre a formação do gestor ambiental e 

do biólogo, essa impressão diletante não se sustenta diante de uma análise acurada do itinerário 

formativo de cada um dos cursos, deixando às claras a imensa diferença qualificativa entre ambos 

(o que não significa, em nada, hierarquia, mas apenas especificidades). Aliás, hierarquia tampouco 

há aqui, vez que em ambos os casos estamos a tratar de cursos de nível superior – seja em biologia, 

seja em gestão ambiental. 

 

E são estas diferenças formativas que embasaram a decisão da Administração do IFRS de 

requerer, no edital de seleção que rege o presente processo, apenas a graduação em gestão 

ambiental, afastando as demais, por mais dignas que sejam, decisão esta que se aloca na estreita 

margem da discricionariedade administrativa e não comporta, elencada republicanamente a 

motivação, revisão em qualquer esfera, por representar aquilo que os gestores consideram – e 

justificam - melhor para o interesse público. 

 

Pelas razões aqui expostas, fica mantido o indeferimento da inscrição do interessado 

ANTÔNIO MARCOS DOS SANTOS VIGNOLO.  

 

Viamão, 19 de junho de 2017. 

 

 

 

 ________________________________ 
Alexandre Martins Vidor 

Diretor-Geral 

original encontra-se assinado 


