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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
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DECISÃO

DA DECISÃO DA COMISSÃO ELEITORA LOCAL

Após analise e apreciação do PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO, impetrado pelo Sr. Rogério Batista
da Rocha e da DEFESA da impugnada Amanda Mendes de Santana Dourado, em
conformidade com a Resolução 27 e demais leis e normas que regem esse processo eleitoral, a
Comissão Eleitoral Local resolve:

Em relação ao 1º motivo:

1 - Não atendimento ao disposto na alínea “e”, do § 3º, do Art. 12 da Resolução nº 27 de 27 de
setembro de 2018 do CONSUP que aprova as “NORMAS DO PROCESSO ELEITORAL PARA
ESCOLHA DO DIRETOR(A)GERAL DOS CAMPI (BARREIRAS, BRUMADO, CAMAÇARI,
EUNÁPOLIS, FEIRA DE SANTANA, ILHÉUS, IRECÊ, JACOBINA, JEQUIÉ, PAULO AFONSO,
PORTO SEGURO, SALVADOR, SANTO AMARO, SEABRA, SIMÕES FILHO, VALENÇA,
VITÓRIA DA CONQUISTA) DO IFBA - QUADRIÊNIO 2019/2023”;

e) Certidão expedida pela Diretoria de Gestão de Pessoas, contendo as informações
exigidas no Artigo 12, § 1º, da Lei nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008, como anexo ao
pedido de candidatura;

           A Comissão entende não haver amparo na alegação da defesa, pois é notório que a
impugnada não apresentou a Certidão exigida, não atendendo assim às exigências previstas
nas presentes normas. Desse modo, resolve acatar o pedido dos impugnantes, DEFERINDO o
pleito.

Em relação ao 2º motivo:

2 - Não atendimento ao disposto no § 2º, do Art. 5º da Resolução nº 27 de 27 de setembro de
2018 do CONSUP;

§ 2º - A aferição de efetividade do exercício que trata o caput deste artigo será expedida
pela Diretoria de Gestão de Pessoas- DGP, do IFBA

        Por entender que o motivo supracitado remete ao mesmo tema do motivo anterior,
considerando que o termo “expedida” no caso em tela sugere direcionamento àquela Diretoria
específica, a Comissão acata o pedido dos impugnantes e DEFERE o pleito.

Em relação ao 3º motivo:

3 - Não comprovação dos requisitos estabelecidos no Art. 5º da Resolução nº 27 de 27 de
setembro de 2018 do CONSUP (§ 1º do Art. 13 da Lei nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008).
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§ 1o  Poderão candidatar-se ao cargo de Diretor-Geral do campus os servidores ocupantes de
cargo efetivo da carreira docente ou de cargo efetivo de nível superior da carreira dos técnico-
administrativos do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, desde
que possuam o mínimo de 5 (cinco) anos de efetivo exercício em instituição federal de educação
profissional e tecnológica e que se enquadrem em pelo menos uma das seguintes situações:

I - preencher os requisitos exigidos para a candidatura ao cargo de Reitor do Instituto Federal;

II - possuir o mínimo de 2 (dois) anos de exercício em cargo ou função de gestão na instituição;
ou

III - ter concluído, com aproveitamento, curso de formação para o exercício de cargo ou
função de gestão em instituições da administração pública.

           Acerca do tema acima, embora tenha avaliado casos e julgados em que o entendimento
de diversas comissões e mesmo de juízes em Mandatos de Segurança seguem uma mesma
linha de que não há ainda regulamento por parte do MEC dos cursos em questão, denegando
os pleitos, a Comissão Eleitoral Local, considerando a falta de critérios técnicos e de
materialidade substanciada, conclui por unanimidade não possuir competência técnica para
julgamento da questão, desse modo opta por INDEFERIR o pleito dos impugnantes.

 

Comissão Eleitora Local

Documento assinado eletronicamente por JULIO CEZAR ARAUJO BARRETO,
Presidente da Comissão Eleitoral Local, em 18/10/2018, às 18:26, conforme decreto nº
8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL XAVIER DE OLIVEIRA SOUZA,
Membro da Comissão Eleitoral Local, em 18/10/2018, às 20:42, conforme decreto nº
8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Leonardo Ferreira de Jesus, Membro da
Comissão Eleitoral Local, em 18/10/2018, às 20:54, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por JULIANA PIRES DE CARVALHO ROCHA
MACHADO, Assistente em Administração, em 18/10/2018, às 21:31, conforme decreto nº
8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 0862924 e o código CRC E428A27C.
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Criado por julio.barreto, versão 2 por julio.barreto em 18/10/2018 18:06:14.
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Rodovia BA 148, km 04, n°. 1800 - Bairro Vila Esperança - CEP 44900-000 - Irecê - BA - www.portal.ifba.edu.br

DESPACHO

Prezada Comissão Eleitoral Central, Candidatos, Impugnantes e impugnados,
Comunidade em geral;

 

A Comissão Eleitoral Local, no uso de suas atribuições legais, cumprindo as obrigações
e respeitando a Resolução 27 e demais leis que regem o processo eleitoral, vem por desse, informar o
resultado do julgamento de pedido de impugnação de candidtura, bem como esclarecer que o fato da
ATA ainda não possuir todas as assinaturas dos membros da comissão se justifica por inconsistências no
sistema SEI, bem como por problemas de acessibilidade imediata por consequência da urgência das
decisões e do pouqíssimo prazo para tais procedimentos, objetivando cumprir o Calendário Eleitoral.

Esclarece ainda que, embora a ATA ainda não possua todas as assinaturas, segue como
anexo ao processo, a lista de presença que comprova o efetivo quórum para a tomada de decisões
conforme estabelece as normas.

 

Sem mais, coloca-mos à disposição.

 

Atenciosamente

 

                                                Comissão Eleitoral Local

 

 

Documento assinado eletronicamente por JULIO CEZAR ARAUJO BARRETO,
Presidente da Comissão Eleitoral Local, em 18/10/2018, às 19:17, conforme decreto nº
8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Leonardo Ferreira de Jesus, Membro da
Comissão Eleitoral Local, em 18/10/2018, às 20:56, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL XAVIER DE OLIVEIRA SOUZA,
Membro da Comissão Eleitoral Local, em 18/10/2018, às 20:56, conforme decreto nº
8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por JULIANA PIRES DE CARVALHO ROCHA
MACHADO, Assistente em Administração, em 18/10/2018, às 21:31, conforme decreto nº
8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
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http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 0862973 e o código CRC B50D57D5.
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Processo SEI nº 23460.002482/2018-58 – Pedido de Impugnação de Candidatura

Síntese do pedido

DO PEDIDO

Os impugnantes requerem a impugnação da candidatura de Amanda Mendes de Santana Dourado

DOS MOTIVOS

1 - Não atendimento ao disposto na alínea “e”, do § 3º, do Art. 12 da Resolução nº 27
de 27 de setembro de 2018 do CONSUP que aprova as “NORMAS DO PROCESSO
ELEITORAL  PARA  ESCOLHA  DO  DIRETOR(A)GERAL  DOS  CAMPI
(BARREIRAS, BRUMADO, CAMAÇARI, EUNÁPOLIS, FEIRA DE SANTANA,
ILHÉUS,  IRECÊ,  JACOBINA,  JEQUIÉ,  PAULO  AFONSO,  PORTO  SEGURO,
SALVADOR,  SANTO  AMARO,  SEABRA,  SIMÕES  FILHO,  VALENÇA,
VITÓRIA DA CONQUISTA) DO IFBA - QUADRIÊNIO 2019/2023”;

e) Certidão expedida pela Diretoria de Gestão de Pessoas, contendo as informações
exigidas no Artigo 12, § 1º, da Lei nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008, como anexo
ao pedido de candidatura; 

2 - Não atendimento ao disposto no § 2º, do Art. 5º da Resolução nº 27 de 27 de
setembro de 2018 do CONSUP;

§ 2º - A aferição de efetividade do exercício que trata o caput deste artigo será expedida pela 
Diretoria de Gestão de Pessoas- DGP, do IFBA 

3 - Não comprovação dos requisitos estabelecidos no Art. 5º da Resolução nº 27 de 
27 de setembro de 2018 do CONSUP (§ 1º do Art. 13 da Lei nº 11.892 de 29 de 
dezembro de 2008).

§ 1o  Poderão candidatar-se ao cargo de Diretor-Geral do campus os servidores 
ocupantes de cargo efetivo da carreira docente ou de cargo efetivo de nível superior 
da carreira dos técnico-administrativos do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-
Administrativos em Educação, desde que possuam o mínimo de 5 (cinco) anos de 
efetivo exercício em instituição federal de educação profissional e tecnológica e que 
se enquadrem em pelo menos uma das seguintes situações:

I  - preencher os requisitos exigidos para a candidatura ao cargo de Reitor do Instituto
Federal;

II - possuir o mínimo de 2 (dois) anos de exercício em cargo ou função de gestão na
instituição; ou
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III  -  ter  concluído,  com aproveitamento,  curso de  formação para o  exercício  de
cargo ou função de gestão em instituições da administração pública.

DA DEFESA DA IMPUGNADA

 Defesa do motivo 03

Como fundamento da impugnação, os servidores citam o art. 5º, IV, da Lei 11.892/08,
bem como o §2º do art. 5º da Resolução nº 27/2018 c/c §3, “e”, do art. 12 da mesma
resolução, alegando o não cumprimento das mesmas.

Porém, ao contrário do quanto alegado pelos impugnantes,  a Autora  preenche os
requisitos bem como entregou toda a documentação exigida para o registro da
sua candidatura.

A Requerente,  pois,  registrou sua  candidatura  com supedâneo  (em conformidade,
com respaldo) no inciso IV do art. 5º: ter concluído, com aproveitamento,  curso de
formação  para  o  exercício  de  cargo  ou  função  de  gestão  em instituições  da
administração pública. 

Para comprovação do cumprimento a autora adunou  (incorporar,  unir,  reunir num
todo) ao pedido de registro da candidatura Certificado de curso de  Especialização
em Gestão Escolar expedido pela Universidade Federal da Bahia – UFBA e, para
além, é portadora de Diploma de Mestrado em Gestão e Tecnologias Aplicadas à
Educação, expedido pela Universidade Estadual da Bahia – UNEB.

E  a  Autora  apresentou,  pois,  certificado  de  conclusão  de CURSO  DE
ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO ESCOLAR, curso este que, a toda prova, vai
muito além do quanto exigido pelo diploma normativo.

É necessário ressaltar que o inciso IV, retrotranscrito, possui interpretação dúbia,
pois,  da  sua  leitura  atenta,  não  é  possível  inferir  se  o  curso  exigido  é  de
formação para o  exercício  de  cargo  ou  função  de  gestão  nas  instituições  da
administração  pública  ou  se  o  curso  de  formação  tem  que  ter
sido ministrado em instituições da administração pública.

Perceba-se, contudo, que qualquer que seja a interpretação do que se dê ao 
dispositivo, a Autora preencherá o requisito, na medida em que o curso é de 
especialização em gestão escolar e que foi ministrado em Instituição da 
Administração Pública, qual seja, a Universidade Federal da Bahia.
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Com efeito, O Curso de Especialização em Gestão Escolar apresentado pela 
Requerente vai além do quanto exigido. É dizer: a Requerente está apta a gerir 
qualquer escola, seja ela pública seja ela privada.

Defesa do motivo 01

Vê-se, nitidamente, que o intuito do legislador foi obstar que um cargo importante, 
como o de Diretor, seja exercido por quem não conhece a realidade das Instituições 
de Ensino.

Tanto é assim que o dispositivo não exige que os cinco anos de efetivo exercício seja 
na instituição onde o servidor está se candidatando, haja vista a lei prevê que o 
efetivo exercício seja em instituição de ensino, e não na   instituição de ensino onde o 
servidor pretende se candidatar.

Desse modo, a impugnação não faz sentido, já que, por exemplo, se a servidora 
pretensa candidata tivesse cinco anos de efetivo exercício em outra Instituição a DGP
do IFBA não teria como atestar, o que acabaria por impedir a candidatura de qualquer
servidor submetido a esta situação.

Demais disso, a Lei 11.892/08 não prevê a forma de se atestar o efetivo exercício 
pelo servidor-candidato. E, desse modo, têm-se a aplicação do art. 22 da Lei 
9.784/99, que assim aduz: “Art. 22. Os atos do processo administrativo não 
dependem de forma determinada senão quando a lei expressamente a exigir”.

Ora, a lei, como visto, não exige nenhuma forma específica de comprovação do 
efetivo exercício, logo, pelo princípio da informalidade, que rege os processos 
administrativos, qualquer documento é apto a comprovar o efetivo exercício por parte
da servidora, não se podendo, pois, indeferir o registro da candidatura da Autora com 
base no argumento dos impugnantes.

A documentação apresentada pela Requerente comprova eficazmente os cinco anos 
de efetivo exercício, não se podendo, dessa maneira, chegar a outra conclusão que 
não a rejeição da impugnação.

De mais a mais, observe-se que o art. 8º do Decreto nº 6.986/09 prevê que poderão 
candidatar-se ao cargo de Reitor dos Institutos Federais de Educação, Ciência e 
Tecnologia e ao cargo de Diretor-Geral de campus os servidores que preencherem os 
requisitos previstos nos artigos 12, § 1º, e 13, § 1º, da Lei nº 11.892, de 2008, 
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respectivamente, não havendo, assim, qualquer outro requisito que não os 
taxativamente previstos na lei.

Defesa do motivo 01

Por  fim,  cite-se  que  seria  completamente  desproporcional  e  desprovido  de
razoabilidade não  registrar  a  candidatura  da  Autora  pela  não  apresentação  da
certidão  específica  da  DGP em  havendo  outro  documento  hábil  a  comprovar  o
preenchimento do requisito. 

Conclusão e requerimento

Por tais razões, e por serem falaciosas as argumentações dos impugnantes, requer que
esta respeitável comissão recuse a impugnação, deferindo o registro da candidatura
da Requerente.

DA ANÁLISE DOS FATOS

Observações pertinentes:

* Tentativa de confundir a análise do pedido (ordem inversamente alternada de respostas em 
relação à ordem dos motivos elencados pelos impugnantes);

* Contraditório da impugnada (concorda com as normas eleitorais ao protocolar sua candidatura, 
porém contesta as mesmas em momentos de sua defesa); Ainda sobre o tema, ressalta-se que houve 
chance e tempo para impugnação das normas conforme calendário eleitoral;

Art. 12 - Para concorrer ao pleito, como candidato ao cargo de Diretor(a) Geral do Campus, o(a) 
servidor(a)/candidato(a), além de atender às exigências previstas nas presentes normas, deverá 
apresentar o pedido de registro de candidatura por meio da ficha de inscrição (ANEXO III) 
devidamente preenchida e dirigida à Comissão Eleitoral Local do Campus ou via SEI_IFBA da 
CEL. 

CRONOGRAMA : Calendário Eleitoral para escolha do(a) Reitor(a) (Gestão 2019-2023), do(a)s 
Diretores (as) Gerais dos campi (Gestão 2019–2023) e Membros(as) do Conselho Superior do 
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia (Gestão 2019–2021). 

Data -  Atividades 

25/09/18 - 06 ª Reunião extraordinária do CONSUP para apreciação das Normas e Calendário 
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Eleitorais
25/09/18 - Publicação das Normas Eleitorais
25/09/18 - Início do período para impugnação das normas eleitorais
27/09/18 - Encerramento do prazo para impugnação das normas eleitorais 

* Termos utilizados para desqualificar os impugnantes acabam indo de encontro à decisão 
proferida pela CEL quando do indeferimento da candidatura da mesma, assim, afetando a 
credibilidade e a capacidade técnica de julgamento dessa.

“Porém, ao contrário do quanto alegado pelos impugnantes, a Autora preenche os requisitos 
bem como entregou toda a documentação exigida para o registro da sua candidatura”. 

Há, ainda, um segundo ponto alardeado pelos impugnantes: a suposta não apresentação, por 
parte da requerente, da aferição de efetividade de exercício expedido pela Diretoria de Gestão de 
Pessoas do IFBA.

Trata-se, mais uma vez, de argumento risível.(Característica daquilo que ocasiona riso; que 
causa riso; cômico; Ridículo; Grotesco). 

* Desconhecimento, desconsideração ou desrespeito a algumas normas legais e ao funcionamento
da Instituição IFBA.

Tanto é assim que o dispositivo não exige que os cinco anos de efetivo exercício seja na 
instituição onde o servidor está se candidatando, haja vista a lei prevê que o efetivo exercício seja
em instituição de ensino, e não na instituição de ensino onde o servidor pretende se candidatar.

...federal de educação profissional e tecnológica e/ou superior,  (falta o restante da denominação,
visando exatamente confundir a interpretação) grifos nossos

Desse modo, a impugnação não faz sentido, já que, por exemplo, se a servidora pretensa 
candidata tivesse cinco anos de efetivo exercício em outra Instituição a DGP do IFBA não teria 
como atestar, o que acabaria por impedir a candidatura de qualquer servidor submetido a esta 
situação.

– É sabido que o servidor para se mover entre essas instituições precisa de ato legal 
(remoção/redistribuição, etc), sendo tais procedimentos iniciados e tramitados pelas DGPs das 
Instituições, gerando logicamente seu assentamento funcional. (grifos nossos).

Ora, a lei, como visto, não exige nenhuma forma específica de comprovação do efetivo exercício, 

A resolução 27 (Norma legal que rege o processo eleitoral) traz:

§ 2º - A aferição de efetividade do exercício que trata o caput deste artigo será expedida pela 
Diretoria de Gestão de Pessoas- DGP, do IFBA. 

* Contraditório entre a forma de apresentação de certificação e a defesa – Candidata afirma em 
sua defesa que apresentou a certificação completa e alega que a mesma possui fé pública, porém, 
existe inconformidade entre a documentação física apresentada e a documentação protocolada no 
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Processo SEI 23460.002434/2018-60.

A documentação apresentada pela Requerente comprova eficazmente os cinco anos de efetivo 
exercício, não se podendo, dessa maneira, chegar a outra conclusão que não a rejeição da 
impugnação.

De mais a mais, observe-se que o art. 8º do Decreto nº 6.986/09 prevê que poderão 
candidatar-se ao cargo de Reitor dos Institutos Federais de Educação, Ciência e 
Tecnologia e ao cargo de Diretor-Geral de campus os servidores que preencherem os 
requisitos previstos nos artigos 12, § 1º, e 13, § 1º, da Lei nº 11.892, de 2008, 
respectivamente, não havendo, assim, qualquer outro requisito que não os 
taxativamente previstos na lei.

Destaque:

“Por fim, cite-se que seria completamente desproporcional
e desprovido de razoabilidade não registrar a candidatura
da Autora pela não apresentação da certidão específica da
DGP em havendo outro documento hábil  a comprovar o
preenchimento do requisito”.

DA DECISÃO DA COMISSÃO ELEITORA LOCAL

Após  analise  e  apreciação  do  PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO,  impetrado  pelo  Sr.

Rogério Batista da Rocha e da DEFESA da impugnada Amanda Mendes de Santana
Dourado, em conformidade com a Resolução 27 e demais leis e normas que regem esse
processo eleitoral, a Comissão Eleitoral Local resolve:

Em relação ao 1º motivo:

1 -  Não atendimento ao disposto na alínea “e”, do § 3º, do Art. 12 da Resolução nº 27 de 27 de
setembro de 2018 do CONSUP que aprova as “NORMAS DO PROCESSO ELEITORAL PARA
ESCOLHA DO DIRETOR(A)GERAL DOS CAMPI (BARREIRAS, BRUMADO, CAMAÇARI,
EUNÁPOLIS,  FEIRA  DE  SANTANA,  ILHÉUS,  IRECÊ,  JACOBINA,  JEQUIÉ,  PAULO
AFONSO,  PORTO  SEGURO,  SALVADOR,  SANTO  AMARO,  SEABRA,  SIMÕES  FILHO,
VALENÇA, VITÓRIA DA CONQUISTA) DO IFBA - QUADRIÊNIO 2019/2023”;

e) Certidão expedida pela Diretoria de Gestão de Pessoas, contendo as informações exigidas no
Artigo  12,  §  1º,  da  Lei  nº  11.892  de  29  de  dezembro  de  2008,  como  anexo  ao  pedido  de
candidatura; 
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A Comissão entende não haver amparo na alegação da defesa, pois é notório que

a impugnada não apresentou a Certidão exigida, não atendendo assim às exigências
previstas nas presentes normas. Desse modo, resolve acatar o pedido dos impugnantes,
DEFERINDO o pleito. 

 Em relação ao 2º motivo:

2 - Não atendimento ao disposto no § 2º, do Art. 5º da Resolução nº 27 de 27 de setembro de 2018
do CONSUP;
§ 2º - A aferição de efetividade do exercício que trata o caput deste artigo será expedida pela 
Diretoria de Gestão de Pessoas- DGP, do IFBA 

Por entender que o motivo supracitado remete ao mesmo tema do motivo anterior,

considerando que o termo “expedida”  no caso em tela  sugere direcionamento àquela
Diretoria específica, a Comissão acata o pedido dos impugnantes e DEFERE o pleito. 

Em relação ao 3º motivo:

3 - Não comprovação dos requisitos estabelecidos no Art. 5º da Resolução nº 27 de 27 de setembro 
de 2018 do CONSUP (§ 1º do Art. 13 da Lei nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008).

§ 1o  Poderão candidatar-se ao cargo de Diretor-Geral do campus os servidores ocupantes de cargo efetivo da
carreira docente ou de cargo efetivo de nível superior da carreira dos técnico-administrativos do Plano de 
Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, desde que possuam o mínimo de 5 (cinco) anos 
de efetivo exercício em instituição federal de educação profissional e tecnológica e que se enquadrem em 
pelo menos uma das seguintes situações:

I - preencher os requisitos exigidos para a candidatura ao cargo de Reitor do Instituto Federal;

II - possuir o mínimo de 2 (dois) anos de exercício em cargo ou função de gestão na instituição; ou

III - ter concluído, com aproveitamento, curso de formação para o exercício de cargo ou
função de gestão em instituições da administração pública.

Acerca  do  tema  acima,  embora  tenha  avaliado  casos  e  julgados  em  que  o

entendimento de diversas comissões e mesmo de juízes em Mandatos de Segurança
seguem uma mesma linha de que não há ainda regulamento por  parte  do MEC dos
cursos em questão, denegando os pleitos, a Comissão Eleitoral Local, considerando a
falta de critérios técnicos e de materialidade substanciada, conclui por unanimidade não
possuir  competência  técnica  para  julgamento  da  questão,  desse  modo  opta  por
INDEFERIR o pleito dos impugnantes. 

Comissão Eleitora Local
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ATA

Reunião da Comissão Eleitoral Local para deliberações acerca de pedido de impugnação
de candidatura para o cargo de Diretor (a) Geral do Campus Irecê.

                                                                                                                                             18/10/2018 -
14:00h

Às 14:20h do dia 18 de outubto de 2018, reuniram-se os membros da Comissão Eleitoral Local -
CEL- na Sala de Reuniões da Comissão do Campus Irecê para deliberar acerca do pedido de
impugnação de candidatura de Amanda Mendes de Santana Dourado para o cargo de Diretor
(a) Geral do Campus Irecê, solicitado pelo servidor Rogério Batista da Rocha, processo SEI nº
23460.002482/2018-58. A reunião tem início com a presença dos seguintes membros: Juliana
Pires de Carvalho R. Dourado (TAE), Júlio Cézar Araújo Barreto (TAE), Dílson Silva  Magalhães
(Docente), Leonardo Ferreira de Jesus (Docente), Rafael Xavier de Oliveira Souza (docente),
Ednei dos Santos Barbosa (Discente), Ênia Pereira de Souza (Discente) e Ytana Alves da Silva
(Discente). O presidente da CEL, Júlio Cézar Araújo Barreto, iniciou os trabalhos destacando
que o registro de candidatura de Amanda Mendes de Santana Dourado, processo SEI n.º
23460.002439/2018-92, foi indeferida por essa mesma CEL, conforme processo SEI n.º
23460.002456/2018-20. No que tange ao pedido de impugnação, foi questionado pelo
presidente se a CEL deveria se debruçar sobre o mesmo, tendo em vista o fato da candidatura
ter sido indeferida pela mesma comissão. Foi posto em votação e, por unanimidade, decidiu-se
pela apreciação do pedido de impugnação, tendo em vista que o prazo para análise e envio de
parecer sobre a solicitação encerra-se hoje, 18 de outubro de 2018 e que o recurso da candidata
em relação ao indeferimento ainda será alvo de apreciação da Comissão Eleitoral Central
(CEC). Dessa forma, passou-se à análise da solicitação de indeferimento de Rogério Batista da
Rocha, processo SEI nº 23460.002482/2018-58, cujos motivos são resumidos abaixo, em três
pontos: 1. Não atendimento ao disposto na alínea “e”, do § 3º, do Art. 12 da Resolução nº 27 de
27 de setembro de 2018 do CONSUP; 2. Não atendimento ao disposto no § 2º, do Art. 5º da
Resolução nº 27 de 27 de setembro de 2018 do CONSUP; 3. Não comprovação dos requisitos
estabelecidos no Art. 5º da Resolução nº 27 de 27 de setembro de 2018 do CONSUP (§ 1º do
Art. 13 da Lei nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008). Debruçando-se sobre o teor do pedido de
impugnação, a CEL decidiu: I. Em relação ao primeiro ponto, a comissão decidiu, por
unanimidade, pelo acolhimento do pedido. A CEL identificou que a candidata não atendeu ao
disposto no Art. 12, § 3º, alínea "e" da Resolução nº 27, de 27 de setembro de 2018, que diz: "e)
Certidão expedida pela Diretoria de Gestão de Pessoas, contendo as informações exigidas no
Artigo 12, § 1º, da Lei nº 11.892 de 29 de Dezembro de 2008, como anexo ao pedido de
candidatura;" Não consta a citada certidão na solicitação de inscrição da candidata, como pode
ser verificado no processo. II. Em relação ao segundo ponto, a comissão também decidiu, por
unanimidade, pelo acolhimento do pedido. A decisão se baseia no fato de que, ao não
apresentar o documento citado no item anterior, a candidata deixa de apresentar comprovante
de que possui o mínimo de 5 anos como servidora da instituição, como determina o Art. 5 da
Resolução nº 27, de 27 de setembro de 2018. III. Em relação ao terceiro ponto, a comissão
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também decidiu, por unanimidade, pelo não acolhimento do pedido. E CEL decidiu não acatar
tal item por entender que não há clareza na legislação em relação ao curso de gestão, alvo da
demanda. Sendo assim, a CEL, decidiu acolher em parte o pedido de impugnação da
candidatura de Amanda Mendes de Santana Dourado. Nada mais havendo a tratar, a reunião
teve fim às 16:20h, e eu, Leonardo Ferreira de Jesus, secretário dessa comissão, lavrei a
presente ata, que segue assinada por mim e pelos demais membros presentes.

Documento assinado eletronicamente por Leonardo Ferreira de Jesus, Membro da
Comissão Eleitoral Local, em 18/10/2018, às 18:57, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por JULIO CEZAR ARAUJO BARRETO,
Presidente da Comissão Eleitoral Local, em 18/10/2018, às 19:12, conforme decreto nº
8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL XAVIER DE OLIVEIRA SOUZA,
Membro da Comissão Eleitoral Local, em 18/10/2018, às 20:42, conforme decreto nº
8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por JULIANA PIRES DE CARVALHO ROCHA
MACHADO, Assistente em Administração, em 18/10/2018, às 21:31, conforme decreto nº
8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 0862898 e o código CRC 55E40B98.
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