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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 023, 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 LEANDRO 

BITTENCOURT ÁVILA: 

 

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, devidamente 

motivado o ato na LISTA PRELIMINAR DE INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS (divulgada 

em 

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

_de_inscricoes_edital_21_2017.pdf) conforme segue: "Não atende ao item  4.5.4  

(documento  apresentado  não  está  de  acordo  com  o  descrito  no item)". 

 

Conforme o próprio interessado alega em suas razões recursais, ele não apresentou 

qualquer dos documentos listados no item 4.5.4 do edital de regência, mas documento de 

pagamento da OAB/RS. Apelou, assim, à argumentação dos princípios da razoabilidade e 

da proporcionalidade, verbis: "[...] [n]ão aceitar o comprovante da OAB/RS ou qualquer 

outra fatura de outros conselhos (anexo II, fatura de anuidade do CRq-V) é dizer que os 

citados comprovantes no item 5.5.4 tem [sic] maior veracidade do que as faturas dos 

respectivos conselhos. E acredita, com o devido respeito, que o indeferimento fere os 

Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade [...]".  

 

Ocorre que, por mais razoável que seja o pleito de considerar a fatura da OAB ou 

qualquer outro documento como comprovação de residência, o eventual debate acerca do 

tema 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).  

 

A jurisprudência colacionada pelo recorrente (AI 844003, do STF) é absolutamente 

imprestável como paradigma, sendo que o excerto parafraseado poderia induzir em erro o 
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leitor pela descontextualização operada. Em verdade, o julgado mencionado trata de 

exigência da comissão responsável pelo recebimento de inscrições do concurso para o 

Colégio Militar (Serviço Técnico Temporário) não prevista em edital, que era a 

autenticação de comprovante de residência. Ou seja, naquela hipótese a discutida – e 

solicitada – autenticação não constava no edital do certame. No caso aqui tratado, a 

obrigação existia desde o primeiro momento e estava clara, a todos os candidatos, no corpo 

editalício. 

 

Após o fechamento do prazo de inscrições, no último dia 07 de junho, aqueles 

candidatos e candidatas que se inscreveram aceitaram os termos do edital em comento, na 

sua íntegra. A leitura atenta do item 4.5.4. não suscita dúvida: trata-se de uma relação 

exaustiva (numerus clausus) das espécies de documentos aceitos para a inscrição a título de 

comprovação de residência. Assim sendo, aplica-se, 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. Nesta linha, a orientação do 

Superior Tribunal de Justiça: 

 
ADMINISTRATIVO.  CONCURSO PÚBLICO. APRESENTAÇÃO DE 

ATESTADO MÉDICO. 

MODELO PREVISTO NO EDITAL. NÃO OBSERVÂNCIA. ELIMINAÇÃO DO 

CERTAME. 

POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. 

1.  Trata-se na origem de Mandado de Segurança, com pedido de 

liminar, impetrado  por  Túlio  Henrique  de  Souza  contra  ato do Secretário  de 

 Estado  de Defesa Social, do Secretário de Estado de Planejamento  e  Gestão  e 

 do  Instituto  Brasileiro  de Formação e Capacitação, consubstanciado no 

impedimento de o impetrante realizar a  prova  de  capacidade física referente ao 

concurso público para o cargo de Agente de Segurança Penitenciário (Edital 

8/2013), tendo em vista   que,  na  data  da  prova,  apresentou  atestado  médico 

 em desconformidade com o edital do certame. 

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, as disposições do edital que disciplina  o 

 concurso público constituem lei interna que obriga os candidatos  e  o  ente 

 administrativo  organizador,  em  razão  dos princípios   da   vinculação   ao   

instrumento  convocatório  e  da legalidade. 

3. Da análise dos autos, observa-se que o impetrante foi considerado habilitado  na 

 primeira  etapa do certame (prova objetiva), mas não participou   do   teste  físico, 

 uma  vez  que  o  atestado  médico apresentado  não  estava  em  conformidade 

 com o Anexo V do Edital, conforme  previsão  do item 11.7 da norma editalícia  

4. Dessa forma, conforme   consignado   pelo   Tribunal  de  origem,  a  conduta  da 

Administração  em  eliminar  o  candidato não foi ilegal ou abusiva, porquanto 

apenas atendeu as disposições editalícias, em homenagem ao princípio da 

vinculação ao instrumento convocatório. 

5. Recurso Ordinário não provido. 

(RMS 49.887/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 15/12/2016, DJe 06/03/2017) 

 

Veja-se que, no paradigma acima, houve a apresentação de atestado médico, mas em 

modelo desconforme com o edital, gerando a eliminação do candidato do certame, exclusão 

esta chancelada pelo E. STJ com base no princípio mencionado. 
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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 aceitando, e.g., os novos comprovantes de residência ora juntados - 

extemporaneamente - pelo interessado (conta de luz e fatura do CRQ) com seu 

presente recurso. 

 

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

LEANDRO BITTENCOURT ÁVILA.  

 

Viamão, 19 de junho de 2017. 

 

 

 

 ________________________________ 
Alexandre Martins Vidor 

Diretor-Geral 

Original encontra-se assinado 


