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DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA 
DESTINADA À CONCESSÃO DE BOLSA-FORMAÇÃO PARA MEMBROS DO 
COMITÊ GESTOR DO PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO 
E EMPREGO – PRONATEC/FUNEC Nº 02/2019. 
 
 

 

Resposta à Impugnação ao Edital da Seleção Pública em epígrafe, proposta por 

NEUSA MARIA DINIZ FERREIRA, mediante Protocolo – B 6164  datado de 02/09/2019, 

na Sede Administrativa da Fundação de Ensino de Contagem, endereçado à Comissão 

de Concursos Públicos e Processos Seletivos. 

 

DO RELATÓRIO: 

 

Trata-se de Impugnação ao Edital Pronatec/Funec 02/2019, protocolada na 
Fundação de Ensino de Contagem, na data de 02/09/2019.  

 
O documento protocolado visa impugnar a oferta do cargo de Coordenador Geral, 

bem como os demais cargos dos membros do Comitê Gestor do Pronatec/Funec em 
Processo Seletivo - PSS, regido pelo Edital supra.  

 

Visa, ainda, a suspensão do Edital 02/2019, para a apreciação da matéria e futura 

anulação deste.  

 

DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO: 

 

A doutrina aponta como pressuposto dessa espécie de Recurso Administrativo, 

cuja existência concreta deve ser preliminarmente aferida: a manifestação tempestiva, a 

inclusão de fundamentação e de pedido de reforma do instrumento convocatório. 

 

A Constituição da República em seu art. 5º, inciso XXXIV, alínea “a”, assim 

disciplinou: 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: 
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra 

ilegalidade ou abuso de poder; 

 

Ainda na Constituição da República, art. 5º, LVI e LV, podemos verificar as 

seguintes prerrogativas:  
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido 
processo legal; 
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LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados 
em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e 
recursos a ela inerentes; 

 

Por fim, visando a admissibilidade do Recurso, usamos por analogia o art. 41 da 

Lei 8.666/93: 
Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, 
ao qual se acha estritamente vinculada. 
§ 1º Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por 
irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) 
dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, 
devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias 
úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113. 
§ 2º Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a 
administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a 
abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos 
envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a 
realização de leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, 
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. (Redação dada pela 
Lei nº 8.883, de 1994) 
§ 3º A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de 
participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela 
pertinente. 
§ 4º A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das 
fases subsequentes. 
 

Recebida a petição em 02/09/2019, vê-se, portanto, observado o prazo legal para 

resposta à Impugnação pela Comissão de Concursos Públicos e Processos Seletivos da 

Fundação de Ensino de Contagem. 

 

DO MÉRITO DO RECURSO: 

 

Inicialmente a Impugnante pretende ver modificado o Edital 02/2019 

Pronatec/Funec, no que diz respeito à oferta de cargos para composição do Comitê 

Gestor do Pronatec, em especial, ao de Coordenador Geral, com base na Legislação 

Federal, Portaria MEC 817/2015, art. 22, inciso I, “a”. 

 

Entende a Comissão de Concursos Públicos e Processos Seletivos da Fundação 

de Ensino de Contagem, que assiste razão em parte as alegações da Impugnante, isto 

porque as legislações que orientam o Programa do Pronatec, conferem previsões 

quanto ao cargo de Coordenador Geral.  

 

Assim, é Procedente a Impugnação no que diz respeito ao cargo de Coordenador 

Geral, conforme as normas que passaremos a demonstrar. 
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             A Resolução/CD/FNDE nº 4, de 16 de março de 2012, dispõe sobre o tema:   

Art. 5º São responsabilidades dos agentes da Bolsa-Formação ofertada no 

âmbito do Pronatec pelas instituições da Rede Federal de EPCT: 

IV- aos parceiros demandantes cabe: (...) 

b- indicar oficialmente um gestor, obrigatoriamente servidor público, para 

coordenar as ações vinculadas à articulação e à implementação da Bolsa-

Formação; 

 

              Já a Portaria MEC 817 de 13 de agosto de 2015, em seus artigos 22 e 96, 

respectivamente: 

Art. 22. Compete aos parceiros ofertantes: 
I - designar o coordenador-geral da execução de todas as ações vinculadas à 
Bolsa-Formação e enviar o ato de designação à SETEC-MEC, considerando que 
o coordenador-geral deverá ser necessariamente: 
a) Servidor público, no caso de instituições públicas; 

 

E ainda:  
 
Seção IV - Da Contratação dos Profissionais 

 
Art. 96. A contratação dos profissionais para atuar no âmbito da Bolsa-Formação 
será de competência exclusiva das instituições ofertantes, observadas as 
exigências legais e o previsto nesta Portaria. 
 
Art. 97. As instituições públicas ofertantes poderão conceder bolsas aos 
profissionais envolvidos em atividades específicas da Bolsa-Formação. 
§ 1º As atividades dos profissionais que atuam na Bolsa-Formação nas 
instituições públicas federais devem atender ao disposto em Resolução do 
FNDE. 
§ 2º As atividades desempenhadas pelos profissionais que atuam na Bolsa-
Formação nas redes estaduais, distrital e municipais de EPCT serão 
regulamentadas por ato do dirigente máximo do órgão gestor da educação 
profissional e tecnológica no âmbito de cada esfera. 

 
Tendo em vista a Portaria supracitada, a Funec no uso de sua prerrogativa legal, 

regulamentou as atividades dos profissionais que atuam na Bolsa-Formação através da 

Resolução/Funec nº 001/2018. 

  

Além disso, o Auditor de Controle Interno da Funec realizou consulta via 

mensagem eletrônica, em 29 de agosto de 2019,  junto à Secretaria de Educação 

Profissional e Tecnológica – SETEC, conforme segue:  
“Senhor Bruno, 
meu nome é Floro Reis. Sou Auditor de Controle Interno do município de 
Contagem/MG. Venho através deste solicitar informações sobre o PRONATEC. 
Tendo em vista a Resolução nº 4 de 2012 bem como a Portaria 817, surgiram 
dúvidas a respeito do Comite Gestor: 
1) O Coordenador Geral tem que ser obrigatoriamente servidor da instituição ? 
2) A carga horaria do Coordenador Geral tem que ser até 20 horas semanais ? E 
dos outros cargos ? 

https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=RES&num_ato=00000004&seq_ato=000&vlr_ano=2012&sgl_orgao=CD/FNDE/MEC
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3) É obrigatório a realização de Processo Seletivo simplificado para todos os 
cargos ? 
  
Sem mais para o momento, antecipo meus agradecimentos. 
Floro Reis de Vasconcelos 
Auditor de Controle Interno”. 

  

Diante dos questionamentos do Auditor interno, o Coordenador Geral do SETEC 

respondeu via mensagem eletrônica em 29 de agosto de 2019, da seguinte forma:  
“Prezado Floro, 
Bom dia! 
Conforme contato telefônico e mensagens eletrônicos, visando subsidiar os 
trabalhos dessa unidade de Auditoria, informo que, nos termos do art. 9º da Lei 
12.513/2011, que instituiu o Pronatec, as instituições de educação profissional e 
tecnológica das redes públicas estão autorizadas a conceder bolsas aos 
profissionais envolvidos nas atividades do Pronatec, desde que não haja prejuízo 
à sua carga horária regular e ao atendimento do plano de metas de cada 
instituição pactuado com seu mantenedor, se for o caso. 
Todavia, é oportuno ressaltar que as atividades exercidas pelos profissionais no 
âmbito do Pronatec não caracterizam vínculo empregatício e os valores recebidos 
a título de bolsa não se incorporam, para qualquer efeito, ao vencimento, salário, 
remuneração ou proventos recebidos, conforme § 3º, art. 9º desta Lei. 
A Lei ressalta ainda que os valores e os critérios para concessão e manutenção 
das bolsas serão fixados pelo Poder Executivo. 
Desse modo, a Portaria MEC nº 817, de 13 de agosto de 2015, assim prevê: 

Art. 96. A contratação dos profissionais para atuar no âmbito da 
Bolsa-Formação será de competência exclusiva das instituições 
ofertantes, observadas as exigências legais e o previsto nesta 
Portaria. 
Art. 97. As instituições públicas ofertantes poderão conceder 
bolsas aos profissionais envolvidos em atividades específicas da 
Bolsa-Formação. 
§ 1º As atividades dos profissionais que atuam na Bolsa-Formação 
nas instituições públicas federais devem atender ao disposto em 
Resolução do FNDE. 
§ 2º As atividades desempenhadas pelos profissionais que atuam 
na Bolsa-Formação nas redes estaduais, distrital e municipais de 
EPCT serão regulamentadas por ato do dirigente máximo do 
órgão gestor da educação profissional e tecnológica no âmbito de 
cada esfera. 

  
Assim sendo, observadas as exigências legais e o previsto nesta Portaria, as 
atividades dos profissionais que atuam no programa nas instituições públicas 
federais deverão observar os termos da Resolução nº 4, de 16 de março de 
2012. No âmbito das demais redes, estaduais, distrital e municipais de 
EPCT consoante exposto na Portaria 817/2015, serão regulamentadas por ato 
do dirigente máximo do órgão gestor da educação profissional e tecnológica 
no âmbito de cada esfera. Este último caso é o que se aplica à Fundação de 
Ensino de Contagem – Funec, na forma como tratamos por telefone. 
Por fim, ainda há que se considerar que o inciso I, art. 22 da Portaria MEC 
817/2015, estabelece competência ao parceiro ofertante para designar o 
coordenador-geral da execução de todas as ações vinculadas à Bolsa-Formação. 
Entretanto, o coordenador-geral deverá ser, necessariamente: a) servidor público, 
no caso de instituições públicas; b) empregado da administração de âmbito 
nacional, no caso dos SNA; ou c) empregado da administração da mantenedora, 
no caso das instituições privadas. 
Atenciosamente, 
Bruno Pereira Ribeiro 
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 Considerando que a resposta não foi conclusiva, se fez necessário novo 

questionamento, na mesma data:  
“Prezado Bruno, 
 agradeço a resposta emitida tão rápida e para fins de esclarecimentos, não ficou 
claro se o coordenador-geral deverá ser necessariamente servidor publico desta 
instituição ou pode ser servidor público inativo de outra esfera sem vinculo com 
esta instituição ? 
 Atenciosamente, 
 Floro Reis 
Auditor de Controle Interno” 

 

Diante do novo questionamento, obtivemos a seguinte orientação, também via 

mensagem eletrônica em 29 de agosto de 2019:   

 
“Prezado Floro, 
Boa tarde! 
 Em complemento às informações prestadas, acerca da contratação de 
profissionais no âmbito da Bolsa-Formação do Pronatec, o Manual de Gestão da 
Bolsa-Formação destaca que a seleção de profissionais é de responsabilidade 
exclusiva da instituição ofertante e que a forma de seleção e de contratação deve 
assegurar a publicidade e a transparência necessárias num processo seletivo 
público, observando a legislação vigente. 
 Além disso, o corpo técnico e docente deve observar o disposto na legislação que 
regem o Pronatec, citada na mensagem anterior, bem como os seguintes critérios: 
 • O coordenador das ações do Pronatec na unidade de ensino deve ter 
titulação mínima de graduação, sendo que essa indicação deverá 
obrigatoriamente recair em funcionário com vínculo empregatício com a 
entidade; 
• Os membros do corpo docente dos cursos da Bolsa-Formação deve ter titulação 
mínima de técnico de nível médio ou ensino médio com experiência profissional de 
três anos no eixo tecnológico dos cursos que ministra; 
• No mínimo 80% dos profissionais envolvidos na gestão pedagógica e 
administrativa do programa, na unidade de ensino, deve ter vínculo 
institucional. 
 Atenciosamente, 

 

 Pelo apontado, procede a impugnação no que diz respeito à retirada do 

cargo de Coordenador Geral, haja vista que a legislação e normas acima citadas, são 

claras ao mencionar que o cargo em comento deve ser designado.  

 

Quanto aos demais pontos impugnados, a Comissão de Concursos Públicos e 

Processos Seletivos da Fundação de Ensino de Contagem, julga improcedente, 

conforme passaremos a pontuar. 

 

Coordenador-Geral 
Coordenação-Geral de Articulação e Execução de Programas de Educação Profissional e Tecnológica 

Diretoria de Articulação e Expansão de Educação Profissional e Tecnológica 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica – SETEC 

' (61) 2022.8578”. 

Bruno Pereira Ribeiro 
Coordenador-Geral 
Coordenação-Geral de Articulação e Execução de Programas de Educação Profissional e Tecnológica 
Diretoria de Articulação e Expansão de Educação Profissional e Tecnológica 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica – SETEC 
' (61) 2022.8578 
* Brunoribeiro@mec.gov.br” 

mailto:Brunoribeiro@mec.gov.br
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No que diz respeito à impugnação da oferta dos demais cargos dos membros do 

Comitê Gestor, aponta o Manual de Gestão da Bolsa Formação que a seleção de 

profissionais é de responsabilidade exclusiva da instituição ofertante e que a forma de 

seleção e de contratação deve assegurar a publicidade e a transparência necessária  

a um Processo Seletivo Público vigente.  

 

  Ademais, conforme Nota Técnica nº: 1122.000119, página 05/08 da Controladoria 

Geral do Município de Contagem, datada de 02/04/2019, dispõe sobre a contratação de 

Membros para compor o Comitê do Pronatec:  

 
“Quanto ao pagamento dos Membros do Comitê Gestor do Pronatec, tem-se que 

atualmente é feito via RPA- Recibo de Pagamento a Autônomo, que é um 

comprovante de quitação de valor ajustado a realização de serviço a ser 

prestado por profissional autônomo, oficializado mediante assinatura de termo  

de contrato para a execução de serviços eventuais e específicos, sem que gere 

o vínculo empregatício. 

Neste ponto o parecer da PGM ressalta que: (...) no caso de prestador de 

serviços é indispensável à emissão de Recibo de Pagamento Autônomo- RPA. 

Destarte o cerne deste tipo de contratação é a eventualidade (...). 

Veja-se que se utilizados como forma de pagamento de serviços esporádicos 

não há nada de errado com os pagamentos via RPA. O problema surge quando 

são utilizados como forma de contratação de funcionários permanentes, 

substituindo o pagamento do salário profissional do regime CLT, caracterizando 

elementos de vínculo empregatício, podendo gerar passivos em relação ao 13º 

salario, as férias, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Seguro 

Desemprego, entre outros. (...) 

Tendo em vista outros trabalhos de auditoria e recomendações desta 

Controladoria a respeito do RPA, a Lei 4288/2009 e a Resolução/CD/FNDE nº 

04/2012, a forma mais adequada para a contratação dos Membros do 

Comitê Gestor sem vínculo com a Administração Pública é via PSS- 

Processo Seletivo Simplificado. (...)”(Grifo nosso) . 

 

 Por tudo o que foi apontado, temos como improcedente a impugnação 

apresentada no que tange à oferta dos demais cargos para os membros do Comitê 

Gestor do Pronatec, já que, o Manual de Gestão da Bolsa-Formação e recomendação 

dada em Nota Técnica da Controladoria supramencionada orientam a forma de 

contratação via PSS. 

  

No que diz respeito à imediata suspensão e anulação do Edital 02/2019, 

requerida na impugnação, a Comissão de Concursos Públicos e Processos Seletivos da 

Fundação de Ensino de Contagem, julgamos Improcedentes os pedidos, conforme se 

argumenta. 

 

 Improcede o pedido de suspensão do Edital 02/2019 Pronatec/Funec, haja vista 

que a Comissão de Concursos Públicos e Processos Seletivos da Fundação de Ensino 

de Contagem avaliou todo o Edital e publicou a Errata dos tópicos no Diário Oficial de 
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Contagem, Edição 4656, datado de 04/09/2019, fls. 03 a 26, onde retirou do certame o 

Cargo de Coordenador, sendo que não restam motivos para a suspensão do mesmo. 

Ademais, a Impugnante não apresentou razões fáticas, tampouco de direito capazes de 

fundamentar a necessidade de sua suspensão. 

 
Quanto ao pedido de anulação do Edital em tela, cumpre destacar que um dos 

Princípios Basilares da Administração Pública é o da Legalidade, como assim descreve 

o Prof. Diogenes Gasparine: 

 
“(...) o princípio da legalidade significa estar a Administração Pública, em toda a 
sua atividade, presa aos mandamentos da lei, deles não se podendo afastar, sob 
pena de invalidade do ato e responsabilidade de seu autor. Qualquer ação 
estatal sem o correspondente calço legal, ou que exceda ao âmbito demarcado 
pela lei, é injurídica e expõe-se à anulação. (...) aquela só pode fazer o que a lei 
autoriza e, ainda assim, quando e como autoriza. Vale dizer, se a lei nada 
dispuser, não pode a Administração Pública agir” (cf. Diógenes Gasparini, in 
Direito Administrativo, 12ª Edição, Saraiva, São Paulo, 2007, pp.7/8). 

 

Logo, todas as vezes que se identificam situações que ferem não só a legalidade, 
mas também a isonomia e a igualdade de direitos entre os candidatos durante o 
certame, em que mera retificação do Edital não seja capaz de corrigi-las, um concurso 
poderá ser anulado. 
 

Anulação também é a consequência prevista para as situações de suspeita de 

fraudes em suas diversas formas.  Para tanto, é preciso apontar as evidências que 

comprovem tais hipóteses, por assim dizer, a Impugnante não apresentou razões 

fáticas, tampouco de direito, capazes de fundamentar a necessidade de anulação do 

Edital  02/2019 - Pronatec/Funec. Outrossim, as retificações já realizadas no referido 

Edital suprem as demandas de correção daquele documento para a devida condução do 

Processo Seletivo. 

 

Além de todo o exposto, ressaltamos que o Processo Seletivo em questão leva 

em consideração todas as orientações dispostas nos Ofícios 1894/2019/GAB/PGM e nº 

1950/2019/GAB/PGM da Procuradoria Geral do Município de Contagem, bem como no 

Cronograma do PSS e prazos previstos no Termo de Ajustamento de Conduta nº. 

001/2010 celebrado com o Ministério Publico de Minas Gerais, razões pelas quais se 

torna IMPROCEDENTE o referido pleito.  

 

 

DA CONCLUSÃO: 

 

Diante do exposto, após análise das considerações apresentadas e em 

atendimento aos Princípios da Legalidade, Isonomia, do Julgamento Objetivo e da 

Finalidade, entre os demais Princípios da Constituição da República, recebemos a 

Impugnação  impetrada e acatamos seu pedido, para, no mérito, dar-lhe PARCIAL 

PROVIMENTO no que diz respeito à retirada da oferta dos cargos de Coordenador. 
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IMPROCEDENTES os pedidos de retirada da oferta dos demais cargos que 

compõe o Comitê Gestor do Pronatec, suspensão e para a anulação do Edital 002/2019 

Pronatec/Funec. 

 

Contagem, 04 de setembro de 2019. 

 

 

Jarbas Joanes dos Santos                                                  Elizabeth Abraão Barreto  

 

 

Alexandre Gutemberg Bertolino                                                  Isabela Mendes de Jesus  

 

 

Luiz Antônio Santos Carvalho                                              Clarice Helena Pereira Silva  

  

 

                                              Carolline Silva Santos Cunha 

 

  

Comissão de Concursos Públicos e Processos Seletivos 

 

 

 

1. De acordo. 

2. Acolho a exposição exarada pelo Presidente da Comissão de Concursos Públicos e 

Processos Seletivos da Fundação de Ensino de Contagem. 

3. Julgar a presente IMPUGNAÇÃO parcialmente PROCEDENTE. 

4. Comunique-se à impugnante a decisão tomada, bem como publique-se a mesma no 

site da Prefeitura Municipal de Contagem. 

 

 

 

RAQUEL PARREIRA REIS CARVALHO 

Vice - Presidente da Funec 


