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RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO  

 

DECISÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E SELEÇÃO DO 

INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA – IGC  

 

Interessado: José Viudeir de Souza Borges 

 

Edital: EDITAL PARA  CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE 

RESERVA DE PROFISSIONAIS  PARA EXERCER SUAS ATRIBUIÇÕES NA  

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE MORADA 

NOVA  -  CE. 

 

Objeto: CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DE 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA EXERCER SUAS ATRIBUIÇÕES NA UNIDADE 

DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE. 

Assunto: RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

 

I. RELATÓRIO 

Trata-se de recurso, interposto pelo senhor JOSÉ VIUDEIR DE SOUZA BORGES, 

brasileiro, casado, inscrito no CPF nº 008.065.803-21 e RG nº 2002.032.360-75, residente e 

domiciliado na Av. E, nº 801, Apt. 206, Loteamento Gran Ville Residence, Bairro: Planalto 

Aeroporto, CEP: 62940-000, Cidade Morada Nova – CE, contra a decisão que o eliminou 

da candidatura do processo de seleção em razão da nota “0” (zero) na avaliação de currículo 

para o cargo de Porteiro destinado à CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO DE CADASTRO 

DE RESERVA DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA EXERCER SUAS 

ATRIBUIÇÕES NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO 

MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE. 

As inscrições para o processo seletivo de contratação foram realizadas do dia 13  de  

outubro  das  08h30minh  ao  dia  18  de  outubro  até  às  11h30min,, através do e-mail: 
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igcadmcariri@gmail.com. Dentre os documentos solicitados há o currículo. A avaliação 

deste consiste na primeira fase do processo e possui CARÁTER ELIMINATÓRIO.   

Ao dia 25 de outubro, foi encaminhado pelo recorrente um e-mail solicitando a 

análise do seu currículo pois no “processo seletivo para o CARGO DE PORTEIRO, no 

resultado obtive como valor de nota (0) em análise de currículo. (sic)”.  

Portanto, o presente recurso é proveniente de manifestação feita nos termos do item 

3.2, constante da Seção III – DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES, quando 

irresignado com o resultado divulgado pela Comissão de Licitação do Instituto de Gestão e 

Cidadania, o candidato externou suas razões recursais. 

 

II. DAS ALEGAÇÕES DO RECORRENTE 

Solicita o recorrente JOSÉ VIUDEIR DE SOUZA BORGES que seu currículo seja 

analisado pois obteve a nota 0 (zero) na fase de análise de currículo, fase esta, de caráter 

eliminatório.  

Contudo, sua solicitação não possui fundamentação ou provas, havendo somente o 

pedido de análise de seu currículo.  

 

III. DA ANÁLISE  

De início, cumpre-nos salientar que todo o processo de contratação em questão rege-

se pelo Edital, assim em obediência as normas do referido certame, reconheço dos recursos 

e passo a esclarecer.  

Primeiramente vale esclarecer que o que está sendo analisada em matéria recursal é 

o fato do recorrente JOSÉ VIUDEIR DE SOUZA BORGES ter obtido nota zero na fase de 

análise de currículos, conforme resultado divulgado no dia 23/10/2021, no site 

www.igcce.com.br. Esta nota foi o ponto chave que resultou na eliminação do recorrente do 

processo de seleção.   

Quanto ao que se refere a nota obtida pelo candidato, esta se deu pois o recorrente 

deixou de apresentar (no momento de sua candidatura) o currículo vitae, documento 

http://www.igcce.com.br/
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indispensável tendo em vista que possui caráter eliminatório, sendo assim, o candidato foi 

eliminado.  

Vale ressaltar que a eliminação do recorrente se deu em face do descumprimento de 

cláusula editalícia, requisito de cumprimento obrigatório imposto a todos os interessados. É 

sabido que o princípio da vinculação ao instrumento convocatório sujeita não só a 

Administração Pública, bem como os administrados a seguires as regras nele estipuladas.  

Portanto, não há que se falar em restrição de competitividade, ofensa à razoabilidade 

ou em formalismo exagerado, uma vez que JOSÉ VIUDEIR DE SOUZA BORGES foi 

eliminado por deixar de apresentar seu currículo, conforme solicita o item 2.5.m, havendo a 

eliminação do recorrente tal qual dispõe o item 4.1.1.2.  

Por fim, vale destacar que a solicitação feita pelo recorrente não é um recurso em si, 

mas sim, uma mera solicitação de análise de documentação posterior ao prazo estabelecido 

em edital, considerando que durante a sua inscrição este não encaminhou o currículo, 

fazendo o envio somente no momento da interposição.  

 

IV. DECISÃO  

Desta forma, conforme fundamentado acima, decido por NEGAR PROVIMENTO 

ao recurso apresentado, à vista do que consta dos autos e pelas razões de fato e, MANTER 

A ELIMINAÇÃO do recorrente.  

Dê ciência ao recorrente, após providencie a divulgação desta decisão para 

conhecimento geral dos interessados junto ao site www.igcce.com.br, bem como se 

procedam às demais formalidades de publicidade determinadas em lei.  

 

Morada Nova - CE, 27 de outubro de 2021. 

 


