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Ao Senhor 
JOÃO LUIZ BAPTISTA DE CARVALHO 
 

 

 

 

 

 

 

 

EMENTA: Resposta a Recurso referente ao Resultado Final do Concurso Público de 

Provas e Títulos objeto do Edital nº 068/18 - PROGEPE 

 

 

 

A BANCA EXAMINADORA do Concurso Público de Provas e Títulos objeto do Edital nº 

068/18 – PROGEPE, constituída pelos professores doutores LAILA VALDUGA ARTIGAS, 

AMANDA JAREK, ANDRÉ NAGALLI, ROBERTA BRONDANI MINUSSI e CARLOS EDUARDO 

ROSSIGALI, nos termos do artigo 43 da Resolução Nº 66-A/16 – CEPE, a fim de bem 

instruir o processo, vem apresentar  

 

RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

interposto pelo candidato JOÃO LUIZ BAPTISTA DE CARVALHO, já qualificado nos 

autos do referido Concurso Público, via correio eletrônico em 25 de maio de 2018 e 

endereçado ao Setor de Ciências da Terra da UFPR. 
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I – DO PEDIDO RECURSAL 

O requerente pleiteia reconsideração do resultado do concurso público do Edital nº 
068/18 – PROGEPE. Argumenta que um dos candidatos fora beneficiado e que o 
projeto de pesquisa, a comprovação do curriculum e as cinco cópias do curriculum 
deveriam ser entregues ao mesmo tempo no dia solicitado, à luz do item 8.5 do Edital 
068/18. Argumenta ainda que foi este quem alertou à banca sobre a necessidade de 
entrega do projeto de pesquisa. Relata que verificou a entrega pelo outro candidato do 
projeto de pesquisa a membro da Banca Examinadora, e que a banca alertou o 
candidato que tal projeto deveria ser produzido e permitiu-lhe a entrega no dia 
seguinte, o que supostamente contrariaria o item 8.5 do Edital e configuraria em 
favorecimento a este candidato. Reitera que o projeto deveria ter sido entregue junto 
com os demais documentos e requer que a nota do outro candidato no critério defesa 
do projeto de pesquisa seja desconsiderada e a nota reavaliada. Informa que há 
omissão legislativa quanto ao local para interposição de recurso e questiona o envio 
deste por correio.  
 
 
II – DOS FATOS 
 
Aos 21 dias do mês de maio de 2018, a Banca Examinadora designada conduziu a 
abertura do Concurso Público de Provas e Títulos objeto do Edital PROGEPE nº 068/18. 
Conforme constam das Atas e Editais do concurso, neste concorreram dois candidatos, 
dentre os quais o autor do Recurso. Na oportunidade, ambos os candidatos foram 
pessoalmente informados pela Banca Examinadora do cronograma do concurso, tendo 
este sido divulgado por meio de Editais afixados em área de circulação pública, nos 
termos da RESOLUÇÃO Nº 66-A/16 – CEPE.  
 
O momento estabelecido pela Banca Examinadora para entrega do currículo foi o da 
realização da prova didática, vez que tal currículo é imprescindível para realização da 
etapa classificatória de análise de currículo. Ambos os candidatos entregaram seus 
currículos neste momento. 
 
O momento para entrega do projeto de pesquisa não havia até então sido definido 
pela Banca Examinadora vez que tal projeto só é escopo de avaliação no momento da 
Prova de Defesa do Currículo e de Projeto de Pesquisa. O questionamento mencionado 
pelo candidato em seu recurso, quanto ao momento adequado para realizar a entrega 
do projeto de pesquisa foi de pronto discutido pela Banca Examinadora a qual 
deliberou sua decisão de que o projeto de pesquisa deveria ser entregue até o horário 
de início da Prova de Defesa do Currículo e de Projeto de Pesquisa, às 13:00h do dia 
seguinte, conforme atesta o Edital publicado (cópia anexa). 
 
Nestes termos, o requerente entregou de modo tempestivo seu projeto de pesquisa, 
não tendo sido, portanto, beneficiado de qualquer forma. 
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III – DO DIREITO 
 
O requerente fundamentou seu recurso no item 8.5 do Edital 068/18, que reza: 
 

8.5 – Previamente a realização das provas, a Banca 
Examinadora divulgará no local do concurso e no sitio 
eletrônico do setor ou unidade equivalente, os pontos, os 
critérios de avaliação de cada uma das etapas do concurso, 
bem como a data e horário da entrega das 05 (cinco) cópias 
do currículo vitae, sendo uma delas, documentada, e das 05 
(cinco) cópias da proposta de projeto de pesquisa na área de 
conhecimento do concurso, com no mínimo 15 (quinze) e no 
máximo 25 (vinte e cinco) laudas, não incluindo as referências.  

 
Ocorre que o requerente deixou de analisar de modo correto o que dispõe o Edital, ou 
seja, a Banca Examinadora deve estabelecer data e horário da entrega do currículo e 
do projeto de pesquisa, mas não necessariamente ambas devem ocorrer 
simultaneamente, motivo pelo qual não merece prosperar o recurso interposto.  
Tanto o é, que o artigo 35 da Resolução Nº 66-A/16 – CEPE menciona apenas a 
apresentação das cópias do currículo para a prova de análise de currículo, não fazendo 
qualquer menção ao projeto de pesquisa, vejamos (grifo nosso): 
 

Art. 35. Os candidatos aprovados nas provas escrita, prática 

(se houver), e didática, deverão apresentar para prova de 

análise de currículo, 5 (cinco) cópias do curriculum vitae, 

sendo uma delas documentada, apresentada de acordo com a 

sequência da Tabela de Pontuação conforme a Resolução que 

fixa tabela de pontuação para avaliação de currículo para 

concurso público para a carreira de Magistério Superior na 

UFPR. 

A questão do projeto de pesquisa é abordada no art. 37, § 2º da Resolução  Nº 66-A/16 – 
CEPE (grifo nosso):  
 

Art. 37.  § 2º A Banca Examinadora divulgará antecipadamente 
o cronograma das arguições em Edital no local do concurso e 
no sítio eletrônico do Departamento ou unidade equivalente, 
bem como divulgará a data para entrega da proposta de 
projeto de pesquisa na área de conhecimento do concurso, a 
qual deverá conter no mínimo 15 (quinze) e no máximo 25 
(vinte e cinco) laudas, não incluindo as referências. 

 
Ou seja, entrega de currículo e entrega de projeto de pesquisa são atos autônomos e 
distintos, competindo à Banca Examinadora estabelecer o momento oportuno para 
entrega dos documentos. Neste mesmo sentido dispõe o art. 19., § 4º da Resolução  Nº 
66-A/16 – CEPE: 
 

§ 4º Os prazos estabelecidos no início do concurso poderão 
ser alterados pela Banca Examinadora, desde que informados 
e publicados em edital no quadro de aviso do local da prova e 
no sítio eletrônico da unidade que realiza o concurso. 
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Portanto, a argumentação do requerente de que ambos deveriam ser entregues “ao 
mesmo tempo” não coaduna com o disposto no item 8.5 do Edital e com o previsto na 
Resolução Nº 66-A/16 – CEPE. O Edital é a “lei do concurso”, e a Banca Examinadora 
deve conduzir seus atos adstrita a este à luz do que prevê o princípio da vinculação ao 
edital. E assim corrobora a jurisprudência na matéria (grifo nosso): 
 

Ementa: ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. 
COMPROVAÇÃO DE TÍTULO. DOCUMENTO DESCONSIDERADO 
PELA AUTORIDADE COATORA. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E 
DA VINCULAÇÃO AO EDITAL VIOLADOS. IMPROVIMENTO DA 
REMESSA OFICIAL. 1. A impetrante alegou, em sua petição 
inicial, que foi prejudicada, na avaliação de títulos do concurso 
público para provimento de vagas nos cargos de Consultor 
Legislativo e de Orçamentos do Senado Federal - Edital nº 
01/2001), pois, após a sua aprovação na primeira etapa do 
certame, não teve considerado, como título, a certidão do 
período em que trabalhou no BRB - Banco de Brasília S/A, 
tendo justificado a autoridade coatora que não era suficiente 
tão-somente a declaração do Banco para comprovar o tempo 
de serviço por ela prestado. 2. O Juízo a quo, com base no 
item 6.9.14 do edital, entendeu ser descabida a exigência de 
apresentação da CTPS, uma vez que o edital previa a 
comprovação do tempo de serviço mediante a cópia da CTPS 
ou declaração do órgão ou empresa ou certidão de tempo de 
serviço. Assim, entendeu que a autoridade impetrada 
interpretou equivocadamente o texto editalício, ao 
desconsiderar a apresentação da declaração do BRB trazida 
pela impetrante. 3. Em sede de concurso público, vigoram o 
princípio da publicidade e o da vinculação ao edital, que 
obrigam tanto a administração quanto os candidatos à 
estrita observância das normas previstas no edital. Assim, se 
o edital prevê que a comprovação do tempo de serviço se fará 
por apresentação da cópia da Carteira de Trabalho, de 
eclaração do órgão ou empresa ou de certidão de tempo de 
serviço, o ato questionado feriu direito líquido e certo da 
impetrante. 4. Correta a sentença que concedeu a segurança 
vindicada para determinar ao impetrado que proceda à 
avaliação do título da impetrante e compute os pontos 
referentes à comprovação do tempo de serviço prestado no 
Banco de Brasília S/A. 5. Remessa oficial não provida. 
TRF-1 - REMESSA EX OFFICIO EM MANDADO DE SEGURANÇA 
REOMS 21142 DF 2002.34.00.021142-4 (TRF-1)  
Data de publicação: 28/03/2008  

 
A isonomia foi garantida ao longo de todo o processo, vez que todos os atos praticados 
foram os previstos em Edital e observando-se o regimento interno (Resolução Nº 66-
A/16 – CEPE). É função da Banca Examinadora alertar todos os candidatos sobre os 
atos e ritos do concurso público, motivo pelo qual não assiste razão a argumentação 
do requerente que “a banca o alertou que o projeto de pesquisa deveria ser produzido 
e permitiu que fosse entregue no dia seguinte”. O requerente foi informado do mesmo 
modo. 
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IV – DA DECISÃO 
 
 
Diante do exposto, pelos fatos e motivos de direito que expusemos, esta Banca 
Examinadora INDEFERE o recurso apresentado, com fulcro no item 8.5 do Edital do 
concurso e nos termos dos artigos 19, 35 e 37 da Resolução Nº 66-A/16 – CEPE, 
mantendo-se o julgamento e notas apresentados no parecer conclusivo. 
 
 
 
 
Curitiba, 29 de maio de 2018. 
 
 
 
Banca Examinadora: 
 
 
 

           
Profa. Dra. Amanda Jarek 

 
Prof. Dr. André Nagalli 

 
 
 

            
Prof. Dr. Carlos Eduardo Rossigali 

 
 

 
Profa. Dra. Laila Valduga Artigas 

 
 
 

 
Profa. Dra. Roberta Brondani Minussi   

 

 
 
 
 
 




