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DECISÃO SOBRE O PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO DO CONCURSO 
PÚBLICO - EDITAL N. 728, DE 27 DE SETEMBRO DE 2018 

 
 
 
 

A Comissão Organizadora do Concurso Público do IFSP divulga, em anexo, 
o resultado das análises dos pedidos de impugnação do edital nº 728/2018, 
protocolados entre os dias 01/11/2018 até 06/11/2018. 
 
 
 
 
 
 

São Paulo, 09 de novembro de 2018. 
 
 
 
 
 
 

COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 

Portaria IFSP n. 2.915, de 06 de setembro de 2018 
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Anexo I – Pedido de impugnação referente à vaga de Professor EBTT – área 
Informática 
 
 

A Comissão de Concurso Público, regido pelo Edital 728/2018, nomeada pela 

Portaria IFSP n. 2.915, de 06 de setembro de 2018, no uso das suas atribuições, vem a 

público comunicar Decisão Administrativa sobre recurso que versa sobre impugnação 

do Edital n. 728 de 27 de setembro de 2018: 

 
1. DO PEDIDO 

Trata-se de pedido tempestivo de impugnação do supracitado edital, referente à 

vaga de Professor EBTT – área Informática, o qual, em breves termos, solicita 

retificação do edital no que se refere às vagas na área de informática, a saber: 

 
 
1 

 
 
AC 

 
 

Boituva 

 
 
Informática 

Bacharelado em Ciência da Computação ou 
Bacharelado em Engenharia da Computação ou 
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas ou Bacharelado em Sistemas de 
Informação ou Tecnologia em Redes de 
Computadores. 

 
 
1 

 
 
AC 

 
 

Pirituba 

 
 
Informática 

Bacharelado em Ciência da Computação ou 
Bacharelado em Engenharia da Computação ou 
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas ou Bacharelado em Sistemas de 
Informação ou Tecnologia em Redes de 
Computadores. 

 
 
1 

 
 
AC 

 
São 

Miguel 
Paulista 

 
 
Informática 

Bacharelado em Ciência da Computação ou 
Bacharelado em Engenharia da Computação ou 
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas ou Bacharelado em Sistemas de 
Informação ou Tecnologia em Redes de 
Computadores. 

 
 
1 

 
 
AC 

 
Campos 

do Jordão 

 
 
Informática 

Bacharelado em Ciência da Computação ou 
Bacharelado em Engenharia da Computação ou 
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas ou Bacharelado em Sistemas de 
Informação ou Tecnologia em Redes de 
Computadores. 
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O impugnante solicita retificação do edital para que nas especificações de 

formação para o preenchimento da vaga seja aceito as formações “Tecnologia em 

Informática para Negócios” e “Bacharelado em Matemática Aplicada e Computacional”. 

 
2. DO MÉRITO ADMINISTRATIVO 

Os perfis requisitados para provimento de vagas no referido concurso público 

foram solicitados pela comunidade acadêmica do câmpus de destino das vagas para 

atendimento das demandas de profissionais docentes, que atuarão nas disciplinas 

oferecidas nos cursos ofertados daqueles câmpus. 

Assim, o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de São Paulo está 

obrigado a atender às demandas de seus câmpus na exata medida de sua 

necessidade, já que a vontade da comunidade é soberana para escolher profissionais, 

por meio de concurso público, nas áreas que lhe são necessárias se torna ato vinculado 

à Administração. 

Ademais, o Poder Discricionário é aquele conferido por lei ao administrador 

público para que, nos limites nela previstos e com certa parcela de liberdade, adote, no 

caso concreto, a solução mais adequada satisfazer o interesse público. Conveniência 

e oportunidade são os elementos nucleares do poder discricionário. A primeira indica 

em que condições vai se conduzir o agente; a segunda diz respeito ao momento em 

que a atividade deve ser produzida. 

No mesmo sentido, se a Administração abarcasse o pedido do ora impugnante 

em aceitar o pedido acima citado, tal decisão feriria o princípio do interesse público. O 

IFSP teria de aceitar qualquer candidato que lograsse êxito no concurso público, ainda 

que o Instituto não necessitasse daquela área de formação do candidato. 
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3. DA DECISÃO 
Considerando o pedido formulado, as ponderações apresentadas no mérito 

administrativo, a Comissão de Concurso Público do IFSP decide, baseadas nos 

princípios constitucionais e administrativos que norteiam a Administração Pública, pelo 
não acolhimento do pedido supra, permanecendo inalterado os termos do 
referido edital. 

 
Publique-se! 

 
 
 
 

São Paulo, 09 de novembro de 2018. 
 
 
 

Comissão Organizadora do Concurso Público 
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Anexo II – Processo 23305.013009.2018-99 
 

A Comissão de Concurso Público, regido pelo Edital 728/2018, nomeada pela 

Portaria IFSP n. 2.915, de 06 de setembro de 2018, no uso das suas atribuições, vem a 

público comunicar Decisão Administrativa sobre recurso que versa sobre impugnação do 

Edital n. 728 de 27 de setembro de 2018: 

 
 

1. DO PEDIDO 
 

Trata-se de pedido tempestivo de impugnação do supracitado edital, encapada 

pelo Processo 23305.013009.2018-99, o qual, em breves termos, solicita retificação do 

edital no que se refere à experiência profissional adquirida por candidato antes da 

formação exigida como formação mínima para o preenchimento de vaga em concurso 

público. 

A impugnante solicita suspensão do certame até que nas especificações de nos 

itens 7.3.7 e 7.3.13 do referido edital sejam retificadas. 

 
2. DO MÉRITO ADMINISTRATIVO 
 

Os perfis requisitados para provimento de vagas no referido concurso público 

foram solicitados pela comunidade acadêmica do câmpus de destino das vagas, para 

atendimento das demandas de docentes, que atuarão nas disciplinas oferecidas nos 

cursos ofertados daqueles Câmpus. 

Assim, o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de São Paulo está 

obrigado a atender às demandas de seus Câmpus na exata medida de sua necessidade, 

já que a vontade da comunidade é soberana para escolher profissionais, por meio de 

concurso público, nas áreas que lhe são necessárias se torna ato vinculado à 

Administração. 

Ademais, o Poder Discricionário é aquele conferido por lei ao administrador 

público para que, nos limites nela previstos e com certa parcela de liberdade, adote, no 
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caso concreto, a solução mais adequada satisfazer o interesse público. Conveniência e 

oportunidade são os elementos nucleares do poder discricionário. A primeira indica em 

que condições vai se conduzir o agente; a segunda diz respeito ao momento em que a 

atividade deve ser produzida. 

Considerando-se a Lei 12.772, de 28 de dezembro de 2012, Capítulo I, Seção II, 

que descreve: “Da Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico e do 

Cargo Isolado de Professor Titular-Livre do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico”, é 

possível constatar no artigo 10, § 1o, o requisito para ingresso na carreira, que versa: 

“No concurso público de que trata o caput, será exigido diploma de curso superior em 

nível de graduação”.  

Diante do exposto, a comissão do concurso público estabeleceu como referência 

para o cômputo do tempo de trabalho, a conclusão da graduação na área de atuação, 

figurando-a como o início da contagem do tempo de trabalho.  

Cabe ressaltar ainda, que será considerado como tempo de trabalho, a 

comprovação do exercício profissional, segundo regras estipuladas no edital, após a 

conclusão de qualquer graduação especificada na formação exigida, de cada área de 

atuação, conforme item 2.1 do referido edital. Como exemplo, pode-se utilizar a área de 

atuação de Letras – Português e Espanhol. Caso o candidato tenha tempo de trabalho 

em apenas uma das licenciaturas citadas, esse tempo será considerado do mesmo 

modo, como se o candidato possuísse tempo de trabalho nas duas licenciaturas citadas, 

ou seja, Letras – Português e/ou Letras – Espanhol.   

Por fim, o exercício de atividade pública ou privada, sem a devida comprovação de 

formação acadêmica ou aptidão certificada por documento oficial, acarretaria desvio de 

função ou exercício irregular da profissão. Assim, tais atividades não teriam o condão de 

conferir legalidade ou juridicidade à comprovação de experiência antes da formação 

mínima exigida para preenchimento da vaga ora ofertada em concurso público. 

 
 

3. DA DECISÃO 
 

Considerando o pedido formulado, as ponderações apresentadas no mérito 

administrativo, a Comissão de Concurso Público do IFSP decide, baseadas nos 
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princípios constitucionais e administrativos que norteiam a Administração Pública, pelo 
não acolhimento do pedido supra, permanecendo inalterado os termos do referido 
edital. 

 
 Publique-se! 

 
 

São Paulo, 09 de novembro de 2018. 
 
 

Comissão Organizadora do Concurso Público. 
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Anexo III - Processo 23305.013014.2018-00 
 
 

A Comissão de Concurso Público, regido pelo Edital 728/2018, nomeada pela 

Portaria IFSP n. 2.915, de 06 de setembro de 2018, no uso das suas atribuições, vem a 

público comunicar Decisão Administrativa sobre recurso que versa sobre impugnação 

do Edital n. 728 de 27 de setembro de 2018: 

 
1. DO PEDIDO 

Trata-se de pedido tempestivo de impugnação do supracitado edital, encapada 

pelo Processo 23305.013014.2018-00, o qual, em breves termos, solicita retificação do 

edital no que se refere às vagas de Professor EBTT, na área de Engenharia de 

Segurança do Trabalho. Cabe ressaltar que houveram dois pedidos de impugnação 

protocolados para a mesma demanda. 

 
2. DO MÉRITO ADMINISTRATIVO 

Os perfis requisitados para provimento de vagas no referido concurso público 

foram solicitados pela comunidade acadêmica do Câmpus de destino das vagas para 

atendimento das demandas de profissionais docentes, que atuarão nas disciplinas 

oferecidas nos cursos ofertados daqueles Câmpus. 

Assim, o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de São Paulo está 

obrigado a atender às demandas de seus Câmpus na exata medida de sua 

necessidade, já que a vontade da comunidade se faz soberana para escolher 

profissionais, por meio de concurso público, nas áreas que lhe são necessárias se torna 

ato vinculado para a Administração. 

Ademais, observando-se o princípio da legalidade, que aparece expressamente 

na Constituição Federal, em seu artigo 37, caput, que diz: ‘’a administração pública 

direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência’’. Também é possível encontrar fundamento sobre o exposto no 

artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal, que versa: “ninguém será obrigado a fazer 
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ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei”. Ainda sobre o princípio da 

legalidade, o nobre jurista Hely Lopes Meirelles cita em seu livro Direito Administrativo 

Brasileiro: “... Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não 

proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza”. 

Por fim, considerando-se ainda, a Lei 12.772, de 28 de dezembro de 2012, 

Capítulo I, Seção II, que descreve: “Da Carreira de Magistério do Ensino Básico, 

Técnico e Tecnológico e do Cargo Isolado de Professor Titular-Livre do Ensino Básico, 

Técnico e Tecnológico”, é possível constatar no artigo 10, § 1o, o requisito para 
ingresso na carreira, que versa: “No concurso público de que trata o caput, será 

exigido diploma de curso superior em nível de graduação”. Portanto, a instituição de 

ensino público IFSP deve solicitar o que está previsto em lei, privando a referida 

instituição de pedir cursos de pós-graduação, na formação mínima exigida, para o cargo 

de Professor EBTT no concurso público. 

No mesmo sentido, se existe curso de graduação na área, foco do referido 

pedido, este então irá nortear as exigências mínimas de formação para o referido cargo. 
 
3. DA DECISÃO 

Considerando o pedido formulado, as ponderações apresentadas no mérito 

administrativo, a Comissão de Concurso Público do IFSP decide, baseadas nos 

princípios constitucionais e administrativos que norteiam a Administração Pública, pelo 
não acolhimento do pedido supra, permanecendo inalterado os termos do 
referido edital. 

 
Publique-se! 

 
 

São Paulo, 09 de novembro de 2018. 
 
 

Comissão Organizadora do Concurso Público 
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Anexo IV – Processo de impugnação referente à vaga de Professor EBTT de 
Química 

A Comissão de Concurso Público, regido pelo Edital 728/2018, nomeada 

pela Portaria IFSP n. 2.915, de 06 de setembro de 2018, no uso das suas atribuições, 

vem a público comunicar Decisão Administrativa sobre recurso que versa sobre 

impugnação do Edital n. 728 de 27 de setembro de 2018: 
 
1. DO PEDIDO 

Trata-se de pedido tempestivo de impugnação do supracitado edital, que 

versa sobre o processo de impugnação referente à vaga de Professor EBTT de 

Química, o qual, em breves termos, solicita retificação do edital no que se refere a 

vaga de química para candidatos negros, de acordo com a Lei 12.990/2014. O 

impugnante solicita retificação do edital para que a vaga seja modificada para ampla 

concorrência. 
 
2. DO MÉRITO ADMINISTRATIVO 

Os perfis requisitados para provimento de vagas no referido concurso público 

foram solicitados pela comunidade acadêmica do Câmpus de destino das vagas 

para atendimento das demandas de profissionais docentes, que atuarão nas 

disciplinas oferecidas nos cursos ofertados daqueles Câmpus. 

Assim, o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de São Paulo 

está obrigado a atender às demandas de seus câmpus na exata medida de sua 

necessidade, já que a vontade da comunidade é soberana para escolher 

profissionais, por meio de concurso público, nas áreas que lhe são necessárias se 

torna ato vinculado à Administração. 

Considerando o descrito no parágrafo primeiro do artigo 1º da Lei 

12.990/2014, que diz: “A reserva de vagas será aplicada sempre que o número de 

vagas oferecidas no concurso público for igual ou superior a 3 (três)”. Logo, como 

o Instituto Federal de São Paulo (IFSP) destinou 45 vagas de Professor de Ensino 

Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT), a comissão de concurso público baseou-se 

neste quantitativo para realizar a devida destinação das vagas.  

Portanto, está afastada a afirmação de que existe apenas uma vaga 
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específica de Professor EBTT e sim: quarenta e cinco vagas de Professor EBTT no 

IFSP, de provimento imediato, envolvendo os câmpus do referido instituto. 

Por fim, o edital abre plena possibilidade de acolhimento dessa vaga de 

Professor EBTT - perfil de Química, a um candidato da ampla concorrência. Para 

isso, basta que nenhum candidato negro, alcance a pontuação mínima prevista no 

edital. Com isso, é possível perceber que não há reserva de vagas exclusivamente 

para um candidato negro, pois caso ocorra a situação citada, a vaga será oferecida 

ao candidato mais bem classificado na lista de ampla concorrência. Por exemplo, 

hipoteticamente, se surgisse mais uma vaga no perfil de Química, ela não seria 

destinada a candidatos negros e sim ao candidato da ampla concorrência melhor 

classificado. Além disso, caso surjam novas vagas no âmbito estadual, para os 

demais câmpus do IFSP e não estritamente para o Câmpus São José dos Campos, 

essas vagas serão oferecidas para todos os candidatos, de acordo com o 

especificado no referido edital.  

Portanto, fica afastada a possibilidade de descumprimento de princípios 

constitucionais, como o da Isonomia e da Igualdade, bem como a afirmação de 

vagas destinadas exclusivamente para candidatos negros. O que existe são vagas 

reservadas para negros, de acordo com as normas vigentes. 
 

3. DA DECISÃO 
Considerando o pedido formulado, as ponderações apresentadas no mérito 

administrativo, a Comissão de Concurso Público do IFSP decide, baseadas nos 

princípios constitucionais e administrativos que norteiam a Administração Pública, 

pelo não acolhimento do pedido supra, permanecendo inalterado os termos 
do referido edital. 

 

Publique-se! 
 

 

São Paulo, 09 de novembro de 2018. 
 

 
Comissão Organizadora do Concurso Público 
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