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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
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SOLICITAÇÃO - IRE/DEPEN.IRE/PROFESSORES.IRE

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA

COMISSÃO ELEITORAL CENTRAL (CEC)

FICHA DE SOLICITAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE CANDIDATURA

INFORMAÇÕES PESSOAIS DO SOLICITANTE

 

Nome: ROGÉRIO BATISTA DA ROCHA

Matrícula SIAPE: 159.216-0                                   RG: 08395031 13

Unidade de lotação: CAMPUS DE IRECÊ

Telefone:( )                                                                Celular: (74) 99999-1277

E-mail: rogeriorocha@ifba.edu.br

 

Nome do(a) Candidato(a): AMANDA MENDES DE SANTANA DOURADO

Unidade de lotação do(a) candidato(a): CAMPUS DE IRECÊ

Candidato(a) à (Reitor, Diretor, Membro CONSUP, Fiscal, Mesário): Diretor Geral do Campus
de Irecê

 

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 -
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QUADRIÊNIO 2019/2023”;
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).

 

FUNDAMENTAÇÃO:

Foi protocolado junto a Comissão Eleitoral Local do Campus de Irecê, através do processo SEI
nº 23460.002434/2018-60, o pedido de registo de candidatura ao cargo Diretor Geral do
Campus de Irecê da servidora AMANDA MENDES DE SANTANA DOURADO.  Este, assim
como todos os outros pedidos de registro de candidatura, deverá seguir rigorosamente o que
está expresso na 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”, na Lei 11892/2008 (Lei de criação dos Institutos Federais)
bem como no Decreto nº 6986/2009.(grifo nosso)

A norma supracitada traz em seus Artigos 2º e 3º que competirá à comissão eleitoral central e a
comissão eleitoral local a análise e apreciação do registro de candidatura das inscrições
recebidas

Art. 2º - Compete à Comissão Eleitoral Central:

I - Elaborar as normas para a condução do processo de escolha pela comunidade, com definição de
calendário para realização do pleito;

II - Coordenar e supervisionar o processo eleitoral;

III - Efetuar, analisar e apreciar os pedidos de inscrição das candidaturas;

IV - Homologar a inscrição dos candidatos;

V - Disponibilizar a lista de votantes em todos os campi e reitoria;

VI - Supervisionar a campanha eleitoral;

VII - Emitir instruções sobre a sistemática de votação;

VIII - Providenciar o material necessário à realização do processo eleitoral;

IX - Deliberar sobre os recursos impetrados e as eventuais sanções estabelecidas em decorrência da não
observância da legislação vigente e dessa norma eleitoral.

X - Orientar as Comissões Eleitorais Locais (CEL) dos Campi para o credenciamento dos fiscais que irão
acompanhar os trabalhos das Mesas receptoras/apuradoras, e na totalização dos votos;

XI - Publicar todas as informações referentes ao processo eleitoral em mural exclusivo para esse fim
localizado nos diversos campi e reitoria do IFBA, bem como no site oficial do instituto (www.ifba.edu.br).

XII – Analisar e emitir parecer final da totalização dos votos de todos os campi e Reitoria;

XIII - Publicar e encaminhar o resultado da votação ao Conselho Superior;

XIV - Decidir sobre os casos omissos.

Art. 3º - Competem as Comissões Eleitorais Locais:

I – Coordenar o processo eleitoral no campus de sua designação;

II – Recolher e receber os recursos interpostos e julgá-los. Publicar e encaminhar registro dos fatos
àComissão Eleitoral Central;

III – Recolher do setor de Protocolo ou receber dos candidatos os pedidos de inscrição;
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IV – Analisar e apreciar os pedidos de inscrição das candidaturas;

V - Homologar os pedidos de inscrição da(o)s candidata(o)s e encaminhar à Comissão Eleitoral Central a
relação com os nomes dos candidatos homologados;

VI – Publicar no mural próprio a lista de eleitores votantes no campus;

VII – Efetivar, acompanhar e orientar a campanha eleitoral no campus;

VIII - Deliberar sobre os recursos impetrados;

IX – Providenciar o necessário à realização do processo de consulta no campus;

X – Credenciar fiscais para atuarem no decorrer do processo de consulta no campus;

XI – Encaminhar o resultado da votação do campus à Comissão Eleitoral Central;

XII – Publicar todas as informações referentes ao processo eleitoral em mural exclusivo para esse fim
localizado nas dependências dos campi, e no site do campus; (Grifo nosso)

 

Neste mesmo regramento podemos destacar em seu Art. 5º que as regras para pleitear a
inscrição ao cargo de Diretor Geral de campus estão em conformidade Lei 11.892/2008 e traz

Art. 5º - Poderão candidatar-se ao cargo de Diretor(a) 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
05 (cinco) anos de efetivo exercício em instituição federal de educação profissional e tecnológica e/ou
superior, e que apresentem um dos seguintes pré-requisitos (do § 1º do Art. 13 da Lei nº 11.892, de 29
de dezembro de 2008):

I – Possuir título de doutor; ou

II- Estar posicionado nas Classes D-IV ou D-V da Carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico, ou na Classe de Professor Associado da Carreira de Magistério Superior; ou

III - Possuir o mínimo de 02 (dois) anos de exercício em cargo ou função de gestão na instituição; ou

IV - Ter concluído, com aproveitamento, curso de formação para o exercício de cargo ou função de
gestão em instituições da administração pública. (grifo nosso)

Destacamos que o Inciso IV traz de modo claro e preciso que não se trata de qualquer Curso de
Gestão ou mesmo qualquer Curso de Gestão Escolar, trata-se de um curso específico de
formação de servidores para exercer o cargo ou função em Instituição da Administração
Publica. Aqui quero trazer a referencia da Lei comentada 11.892/2008 publicada no próprio
portal do MEC no site  http://portal.mec.gov.br/docman/marco-2010-pdf/3753-lei-11892-08-if-
comentadafinal.

(...) legislação aplicável à nomeação de cargos de direção, orientação adequada a necessária unidade de
ação da reitoria Para a escolha dos Diretores Gerais dos campi, mantem-se o princípio democrático da
escolha por processo eleitoral, segundo as regras já definidas pela lei, alargando-se as condições de
elegibilidade em relação a eleição para Reitor. Para Diretor Geral do campus, além dos requisitos
exigidos para a candidatura ao cargo de Reitor o candidato também será elegível se possuir o
mínimo de 2 (dois) anos de exercício em cargo ou função de gestão na instituição ou ter concluído
com aproveitamento curso de formação para o exercício de cargo ou função de gestão em instituições
da administração pública, não necessariamente vinculadas ao Ministério da Educação o que inclui,
além de cursos ofertados pelo MEC, também Ministérios do Planejamento e o da Fazenda que
ofertam cursos de formação em Gestão Pública. (...) (grifo nosso)

É cristalina a exigência de que o curso tenha que ser específico para o exercício do cargo ou
função Gestão em Instituições da Administração Publica. É só analisarmos que a legislação traz
“a formação para” e não “a formação em”. Deve-se excluir, portanto, as certificações e
diplomações da educação formal (stricto sensu/ lato sensu) em Gestão ou Gestão Escolar, de
forma genérica, bem como formações paralelas que não tenham como fim a atuação como
Gestor Público. Para atendimento ao requisitado no Inciso IV do § 1º do Art. 13 da Lei nº
11.892/2008 podemos citar, por exemplo, cursos ofertados pela ENAP – Escola Nacional da

http://portal.mec.gov.br/docman/marco-2010-pdf/3753-lei-11892-08-if-comentadafinal
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Administração Pública, ou cursos específicos ofertados pelo MEC, MPOG ou Ministério da
Fazenda que habilitam os servidores a Pleitear o cargo de Diretor Geral.

No que tange à comprovação de efetividade de exercício, ou seja, a forma de comprovação de
que o candidato ao pleito tem os 05 (cinco) anos de efetivo exercício, a norma eleitoral exige, em
seu  § 2º do Art 5º, que a aferição seja feita pela Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP do
IFBA.

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

Em seu artigo 12, § 3º, alinha “e”, a Norma Eleitoral estabelece, como requisito obrigatório, que
o pedido de registro de candidatura esteja acompanhado de Certidão expedida pela Diretoria de
Gestão de Pessoas, contendo as informações exigidas no Artigo 13, §1º, da Lei nº 11.892 de 29
de dezembro de 2008.

§ 3º - O pedido de registro de candidatura, a que se refere o caput, deverá ser preenchida em duas vias e,
após ser protocolada, uma das vias deverá ser devolvida ao servidor/candidato, pois servirá como
comprovante do pedido de registro de sua candidatura, devendo estar acompanhado das seguintes
informações/elementos:

a) Nome completo;

b) Matrícula no SIAPE;

c) Cópia de documento de identificação oficial com foto;

d) Fotografia 3x4 colorida;

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;

f) Endereço residencial;

g) Local, data e assinatura do requerente;

h) Relação da documentação anexada ao pedido de registro de candidatura.

i) Plano de Trabalho para o período de gestão 2019-2022.

j) Cópia da sua solicitação de afastamento ou dispensa de cargo de direção, função gratificada, membro
do CONSUP ou comissões internas do IFBA.(grifo nosso)

Fica muito claro que a aferição de efetividade de exercício será feita através de Certidão
expedida pela DGP e que é uma documentação necessária para homologação da candidatura,
e que esta deveria ser entregue no ato da inscrição. Vale aqui salientar que, como se trata de
uma concorrência, devendo ocorrer de forma justa e igualitária, a possível falta de determinado
documento no ato da inscrição já inviabiliza a deferimento da candidatura, pois, caso contrário,
criar-se-ia condições exclusivas para um concorrente em detrimento dos outros quebrando o
princípio da justiça e da igualdade.

Essas foram observações gerais que embasaram uma análise crítica do pedido de registro de
candidatura ao cargo de Diretor Geral do Campus Irecê da servidora Amanda Mendes de
Santana Dourado e motivaram ao questionamento desta inscrição e pedido de impugnação de
candidatura, conforme direito concedido no Art. 15 das Normas Eleitorais, certo de que o
Processo apresentado pela servidora não atende aos requisitos estabelecidos na referida
Norma.

No Processo SEI de nº 23460.002434/2018-60, que trata do pedido de registro de candidatura
da servidora Amanda Mendes de Santana Dourado, fica claro que a candidata não apresentou o
rol de documentos necessários a sua inscrição, trazendo materialidade suficiente para a
impugnação do seu registro. A mesma encaminha o processo de solicitação de inscrição e não
anexa no seu pedido a Certidão expedida pela DGP que comprove a efetividade do seu
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exercício, sequer, a candidata apresentou documento de solicitação a DGP pleiteando tal
certidão, mostrando que a servidora ignorou completamente a necessidade de tal documento,
trazendo para a Comissão Eleitoral Local e/ou Comissão Eleitoral Central a obrigatoriedade de
impugnação deste registro.

Não bastante, a servidora anexa à sua solicitação os documentos: “Atestado”, “Histórico
Escolar” e “Certificado de Curso de Especialização em Gestão Escolar-Educação a Distância”,
relativos às páginas 17, 18 e 19, respectivamente, do arquivo anexado ao Processo SEI nº
23460.002434/2018-60. Obviamente, a servidora tem o intuito claro de confirmar que a mesma
atende ao requisito de “ter concluído, com aproveitamento, curso de formação para o
exercício de cargo ou função de gestão em instituições da administração pública”.

Na pagina 17 consta um Atestado, emitido pela Faculdade de Educação da Universidade
Federal da Bahia, datado de 15 de outubro de 2013, de que a servidora concluiu o Curso de
Especialização lato sensu Gestão Escolar do Programa Escola de Gestores da Educação
Básica. É observado que: “este atestado substitui o Certificado definitivo, que encontra-se em
tramitação, até emissão do mesmo pela Secretaria Geral de Cursos”. Ora, em uma busca
rápida no site da UFBA, https://supac.ufba.br/diplomas-e-certificados, percebe-se que a UFBA
tem um prazo de 90 dias úteis para entrega de Certificado de Especialização. Visto a data do
Atestado e o prazo para entrega de Certificados pela UFBA é fácil perceber que o documento
apresentado na pagina 17 não tem valor legal para comprovação.

Na pagina 18 do mesmo arquivo, a candidata dispõe um Histórico Escolar do Curso de
Especialização em Gestão Escolar-Educação à Distância, porém, o faz de modo incompleto,
pois, é fácil ver no rodapé do documento que se trata da pag. 1 de 2,  não apresentando o
restante do Histórico Escolar, a página 2. Pela obscuridade do constante na página 2, como
possíveis observações, é certo que este documento também não deverá ter valor legal de
comprovação.

Já na página 19, a candidata apresenta outro documento o “Certificado de Curso de
Especialização em Gestão Escolar-Educação a Distância” emitido pela Universidade Federal
da Bahia. Há a intenção de comprovar que a servidora é especialista na em Gestão Escolar, no
entanto, o certificado não está assinado pela diplomada e, além disso, não contém no arquivo o
Registro do Certificado, ou seja, a candidata apresentou apenas o anverso, e não anexou o
verso do documento, que comprova autenticidade deste certificado.

Assim, pela fragilidade das documentações apresentadas no processo de solicitação de registro
de candidatura e a impossibilidade de acréscimos ou substituição de documentos fora do
prazo de registro de candidatura, fica claro que a servidora não comprova devidamente
 veracidade do curso e o pré-requisito necessário a investidura no cargo de Diretor Geral do
Campus Irecê.

A servidora despreza a importância do disposto no seu § 2º do Art 5º das Normas Eleitorais e
não apresenta qualquer documento que a vincule ao IFBA. Não anexou declaração de
efetividade de exercício, nem ao menos um documento do SIGEPE, ou DOU, ou qualquer outro
documento que possa deixar transparente o seu vinculo com a instituição. Não é questão de
duvidar, pois sabemos se tratar de uma servidora efetiva, porém, por se tratar de um pleito de
concorrência, e por ser exigência legal tal comprovação para efetivação da inscrição no pleito, é
natural o indeferimento de sua candidatura.

No entanto, mesmo que a servidora tivesse seguido todo o trâmite exigido nas Normas
Eleitorais, mesmo que a Certidão da DGP, conforme alinha “e”, § 3º, Art. 12, tivesse sido

https://supac.ufba.br/diplomas-e-certificados
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entregue, mesmo que os documentos anexados, constantes nas pagina 17, 18 e 19 do arquivo
anexo ao processo de pedido de registro, não fossem inválidos, mesmo assim a servidora não
estaria apta a concorrer no pleito em questão. A servidora apresenta-se enquanto Especialista
em Gestão Escolar, mas é cristalino, que para atender aos requisitos temos que “ter
concluído, com aproveitamento, curso de formação para o exercício de cargo ou função
de gestão em instituições da administração pública”, ou seja, o curso deveria ser específico
para o exercício de cargo ou função de gestão em Instituições da Administração Pública que, em
geral, são cursos ofertados pelo MEC, MPOG ou Ministério da Fazenda.

É fácil perceber que as ações de um Diretor Geral do IFBA extrapolam os limites de uma Gestão
Escolar convencional, tanto que, hierarquicamente, o Diretor Geral tem sob sua subordinação o
Diretor de Ensino que seria equivalente ao “Diretor de Escola”  em escolas convencionais, basta
vermos como é citado a Lei Estadual que descreve as características de um servidor estadual do
estado da Bahia para concorrer ao cargo de Diretor e vice diretor de escolas estaduais. Aqui eu
trago como referencia o inciso IV do Art. 3º do Decreto 11218 de 2008 do Estado da Bahia

Art. 3º - São requisitos para a inscrição no processo seletivo interno:

I - ter formação superior, em grau de licenciatura plena;

II - ter experiência docente de, no mínimo, 02 (dois) anos na rede pública ou privada;

III - ser servidor, ocupante de cargo da carreira de professor ou de coordenador pedagógico do Magistério
Público Estadual;

IV - ser aprovado no Curso de Gestão Escolar e ter o Plano de Gestão Escolar validado pela
instituição formadora;

V - ter disponibilidade para atendimento à demanda de carga horária de 40 (quarenta) horas semanais,
quando concorrer para o cargo de Diretor;

VI - estar em efetivo exercício na unidade escolar correspondente há, no mínimo, 06 (seis) meses.(grifo
nosso)

Fica muito claro que no governo do estado exige apenas o Curso de Gestão Escolar, porém,
para os Institutos Federais, a exigência é formação para exercer uma função na Administração
Publica.

Diante de tudo que fora exposto, peço deferimento do pleito com a impugnação do registro da
candidatura da servidora Amanda Mendes de Santana Dourado ao cargo de Diretor Geral do
IFBA Campus de Irecê.

 

Irecê - Bahia, 11 de outubro de 2018.

 

Documento assinado eletronicamente por ROGERIO BATISTA DA ROCHA, Professor do
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Campus Irecê, em 11/10/2018, às 18:46, conforme
decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por JEIME NUNES DE ANDRADE, Professor do
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Campus Irecê, em 11/10/2018, às 18:50, conforme
decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
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acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 0856802 e o código CRC 25F9CAE4.

23460.002482/2018-58 0856802v2

Criado por rogeriorocha, versão 2 por rogeriorocha em 11/10/2018 18:34:27.
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Av. Araújo Pinho, 39 - Bairro CANELA - CEP 40110150 - Salvador - BA - www.portal.ifba.edu.br

DESPACHO

Prezados(as) membros(as) da CEL - Irecê,

Considerando que os pedidos de impugnação de candidaturas referentes ao cargo de
Direção Geral devem ser publicizados em mural próprio e julgados pela Comissão Eleitoral Local do
Campus, encaminho processo para parecer desta Comissão.

 

Atenciosamente, 

Documento assinado eletronicamente por JOSE HENRIQUE PORTO SOUZA, Membro
da Comissão Eleitoral Central, em 15/10/2018, às 11:00, 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 0857763 e o código CRC E9A6390A.

23460.002482/2018-58 0857763v5

Criado por henriqueporto, versão 5 por henriqueporto em 15/10/2018 11:00:37.
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