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DECISÃO FINAL SOBRE RECURSO DE IMPUGNAÇÃO DE CANDIDATURA 

APÓS JULGAMENTO DA COMISSÃO ELEITORAL LOCAL 

 

 

A Comissão Eleitoral Local (CEL) analisou o pedido de impugnação da 

candidatura da servidoraSELMA MARIA RODRIGUES DE ANDRADE ALVES, 

pleiteado pelo servidor ISMARIO ANTONIO MIRANDA, juntamente com o 

documento que registra a apreciação da defesa pela candidata afetada. 

 

 

RESUMO DA ARGUMENTAÇÃO DO RECURSO: 

O pedido de impugnação apresentado pelo servidor não foi direcionado 

propriamente contra a candidata e sim contra uma suposta omissão da CEL que, 

segundo o mesmo, não analisou os requisitos mínimos para a elegibilidade, expressos 

no Art. 13°, da Lei 11.892/2008. Assim, solicita: 

1. Anulação dos resultados ora apresentados que deferem o nome da mesma 

como apta a concorrer para a consulta ao cargo pleiteado. 

 

RESUMO DA ARGUMENTAÇÃO DA DEFESA: 

A defesa apresentada pela candidata ressalta que o registro de sua candidatura se 

deu em conformidade com a Lei 11.892/2008 e a Portaria 1.023/2019. Tendo em vista 

que, segundo a defesa, a servidora possui o requisito exigido na legislação que rege o 

certame para a eleição de Diretor Geral do IFBA campus Juazeiro. Afirma ainda a 

defesa que a CEL agiu com toda lisura e transparência como se tem constatado na 

condução deste pleito, ao deferir a sua candidatura. Assim, solicita: 

1. Que esta comissão aceite e reconheça a presente resposta à impugnação; 

2. Que esta comissão venha a julgar improcedente a impugnação apresentada; 
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3. Que seja mantido o deferimento da candidatura para fins de justiça, posto 

que tudo atende à legislação e a comissão agiu com a lisura que é peculiar na 

qualidade de servidores públicos que são. 

 

JULGAMENTO DA CEL 

As leis que dispõem sobre candidaturas para a Direção Geral de um Instituto 

Federal são categóricas. Conforme a Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, em seu 

Art. 13°: 

 

Art. 13.  Os campi serão dirigidos por Diretores-Gerais, nomeados pelo Reitor 

para mandato de 4 (quatro) anos, permitida uma recondução, após processo de 

consulta à comunidade do respectivo campus, atribuindo-se o peso de 1/3 (um 

terço) para a manifestação do corpo docente, de 1/3 (um terço) para a 

manifestação dos servidores técnico-administrativos e de 1/3 (um terço) para a 

manifestação do corpo discente.  

 

§ 1
o
  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. 

(grifo nosso) 

 

 

Fundamentada na referida Lei, a Portaria n° 1.023, de 10 de abril de 2019, sobre 

o processo eleitoral para consulta à comunidade sobre os indicados para ocupar os 

cargos de Diretor Geral dos campi com menos 5 anos para o quadriênio 2019- 2022, 

dispõe o seguinte: 

 

Art. 5º - Poderão candidatar-se ao cargo de Diretor (a) Geral dos Campi 

referidos no art. 1º 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, lotados 

no campus ou em efetivo exercício no campus, 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) 
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Ou seja, ambos os documentos legais são categóricos em dispor que para o(a) 

servidor(a) se candidatar ao cargo de diretor geral deve possuir “o mínimo de 05 

(cinco) anos de efetivo exercício em instituição federal de educação profissional e 

tecnológica”. 

Como informa a DECLARAÇÃO – REI/DGP.REI/DGP-COMOP.REI expedida 

em 10 de maio de 2019, a servidora SELMA MARIA RODRIGUES DE ANDRADE 

ALVES ingressou no serviço público em 01/03/2005. E declara ainda: 

 

Declaramos também, que a Sra. SELMA MARIA RODRIGUES DE 

ANDRADE ALVES foi servidora efetiva do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, lotada no campus Petrolina, 

exerceu o cargo de Assistente em Administração, Classe D, com jornada de 

trabalho de 40h semanais, no período de 01/03/2005 a 29/10/2014. 

 

Deste modo, a servidora possui mais de 14(quatorze) atuando neste serviço e, 

portanto, possui “o mínimo de 05 (cinco) anos de efetivo exercício em instituição 

federal de educação profissional e tecnológica”, como está comprovado nos 

documentos apresentados para a candidatura da mesma e para a defesa contra o pedido 

que solicita anulação dos resultados ora apresentados sobre o deferimento da sua 

candidatura. Esses mesmos documentos também comprovam que a servidora é ocupante 

de cargo efetivo de nível superior da carreira dos técnico-administrativos do Plano de 

Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação e que também possui o 

mínimo de 02 (dois) anos de exercício em cargo ou função de gestão na instituição.  

Ou seja, a servidora SELMA MARIA RODRIGUES DE ANDRADE ALVES 

se adequa às condições estipuladas pela Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008 e pela 

Portaria 1.023, de 10 de abril de 2019. 

É extremamente importante enfatizar que a Comissão Eleitoral Local analisou 

minuciosamente todos os documentos recebidos pelas servidoras que registraram suas 

candidaturas para o processo eleitoral do campus Juazeiro. Amparada em todas as leis e 
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portarias que regem o referido processo, a Comissão Eleitoral Local foi atenta a todas as 

regras e vem desempenhando um trabalho pautado na ética. Tem por fundamento o 

Código de Ética Profissional do Servidor Público (Decreto N° 1,171, de 22 de junho de 

1994), que em seu inciso II, da Seção I, do Capítulo I dispõe: 

 

II - O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua 

conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o 

injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas 

principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante as regras contidas 

no art. 37, caput, e § 4°, da Constituição Federal. 

 

Com tais fundamentos, essa CEL decide pelo INDEFERIMENTO do pedido de 

impugnação de candidatura apresentado pelo servidor ISMARIO ANTONIO 

MIRANDA contra a candidatura da servidora SELMA MARIA RODRIGUES DE 

ANDRADE ALVES. 

 

ATO DECISÃO DA CEL 

Pedido de impugnação de candidatura,pleiteado pelo 

servidor ISMARIO ANTONIO MIRANDA. 
INDEFERIDO 

Defesa da candidata afetada SELMA MARIA 

RODRIGUES DE ANDRADE ALVES. 
DEFERIDO 

 

 

Atenciosamente, 

 

Comissão Eleitoral Local 

Juazeiro, 14 de maio de 2019 

 


