
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES - IFE

DECISÃO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
impetrados contra prova regida pelo EDITAL Nº 01/2021/ADM/IFE/UFCA

Trata-se de análise de recursos impetrados após prova para seleção de estagiário(a) para a
Administração do campus Brejo Santo da Universidade Federal do Cariri - UFCA.

Acerca da tempestividade, todos os recursos foram encaminhados tempestivamente e de
acordo com o Edital.

DOS RECURSOS RECEBIDOS

Recurso nº 01
Na questão em apreço que diz: "os órgãos como a Receita Federal, Caixa Econômica
Federal e Banco do Brasil integram a administração indireta da União" foi considerada certa
sendo que há, pelo menos dois erros, o primeiro seria no fato de que a Caixa Econômica
Federal e o Banco do Brasil não são órgãos da administração direta e sim entidades da
administração indireta da União e o segundo erro estaria no fato de que a Receita Federal
do Brasil não integra a administração indireta e sim a direta da União, isto é, ao poder
executivo federal por meio do Ministério da Economia. Portanto, solicito a anulação da
referida questão em virtude de haver duas alternativas incorretas.

Decisão
Recurso aceito. Não citamos na questão que o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal
são órgãos da Administração Direta, mas erramos ao incluir a Receita Federal como órgão
da Administração indireta. A questão estaria com duas alternativas corretas e como isso não
é logicamente possível acatamos o recurso e a questão será anulada com a respectiva
pontuação sendo zerada para todos os candidatos.
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Recurso nº 02
De acordo com o que a questão: “A administração pública é composta por um conjunto de
órgãos que são divididos entre Administração Direta e Administração Indireta. Sobre essa
divisão, julgue a assertiva incorreta entre as apresentadas abaixo:” pede. Existe uma
divergência sobre a assertiva na qual o gabarito preliminar considera. Porquanto a divisão
em Administração Direta ser formada pela União, Estados e Municípios, como também por
seus órgãos que exercem suas atividades de forma desconcentrada. E a administração
Indireta ser formada por: Autarquias (Entidades Autárquicas), Fundações Públicas,
Empresas públicas e Sociedades de Economia Mista. Sendo assim, a assertiva para a
questão seria a: “Autarquias criadas por lei específica, com personalidade jurídica,
patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da administração pública que
requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira
descentralizada integram a administração direta.” Pelo fato da questão pedir a alternativa
incorreta, e ao longo da descrição da alternativa exposta, é exemplificado o real significado
de uma autarquia, porém ao final está lançado o erro, ao afirmar que as autarquias
pertencem à administração direta. Isto, a torna a alternativa correta para a questão.

Decisão
Recurso negado. O candidato afirma que a alternativa destacada está correta e ela foi
considerada correta na questão. O recurso não será acatado, mas a questão já está anulada
pelos motivos expostos no recurso nº 01.
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Recurso nº 03
O referido resultado, apresentado no dia 29 de março, contém informações que não foram
apresentadas no edital de abertura, pois neste último não continha as considerações de
pontuação (10 pontos) para os residentes da cidade de Brejo Santo nem para os que não
utilizam transporte coletivo (10 pontos) que foi apresentado no resultado final. Assim,
concluo que o resultado final contém informações que o candidato não tinha conhecimento
no ato da inscrição.

Decisão
Recurso aceito. Todos os pontos referentes a local de moradia e meio de transporte utilizado
serão excluídos.
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Recurso nº 04
Na questão:

O planejamento é uma das atividades que concentra fundamental importância dentro do
rol de atividades administrativas. A análise da matriz S.W.O.T. fornece dados essenciais
para a tomada de decisões. Com esses dois conceitos, e de acordo com livros e autores
da área da Administração podemos concluir que:

A. No atual cenário que envolve distanciamento social deduzimos que as
organizações que trabalham com plataformas de ensino à distância estão
recebendo muitas demandas de trabalho para desenvolvimento de ambientes
educacionais informatizados. Caso qualquer organização tenha trabalhado nesse
nicho nos últimos anos, e isso seja , atualmente, uma de suas forças internas, isso
significa que o ambiente externo colaborou com o seu atual sucesso.

B. A organização deve estar sempre atenta às oportunidades que vez ou outra
aparecem no seu cenário interno. Se as oportunidades forem bem aproveitadas a
organização tem grande chance de crescimento no ambiente externo.

C. Nenhuma das alternativas está correta.
D. As fraquezas devem ser deixadas no ambiente de cenário externo e para fazer

isso a organização deve trabalhar no desenvolvimento de suas forças internas.
E. O Administrador financeiro de um banco consegue prever os movimentos dos

mercados e mudar o cenário externo se fizer um bom planejamento.

O gabarito aponta como resposta correta:
No atual cenário que envolve distanciamento social deduzimos que as organizações que
trabalham com plataformas de ensino à distância estão recebendo muitas demandas de
trabalho para desenvolvimento de ambientes educacionais informatizados. Caso qualquer
organização tenha trabalhado nesse nicho nos últimos anos, e isso seja , atualmente, uma
de suas forças internas, isso significa que o ambiente externo colaborou com o seu atual
sucesso.

Porém o item está incorreto, uma vez que a Força interna é ambiente interno, não externo,
como enunciada na afirmativa. Pede-se retificação do gabarito para alternativa: Nenhuma
das alternativas está correta.

Decisão
Recurso negado. Não há motivos para inferir que a questão afirmou que a força interna é o
ambiente externo. A questão é bem clara ao afirmar que o ambiente externo colaborou com
o atual sucesso da organização. A pontuação e o gabarito da questão serão mantidos.
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Recurso nº 05
Na questão:

Sobre a função administrativa da Direção julgue as seguintes afirmativas:
I - Dirigir significa recriar os planos para as pessoas e dar as instruções e orientações
sobre como executá-los buscando assim o alcance dos objetivos.
II - A direção é o processo de guiar as atividades dos membros da organização nos rumos
adequados.
III - A direção é a função administrativa que se refere ao relacionamento interpessoal do
administrador com os seus subordinados.
IV - Para dirigir as pessoas, o administrador precisa saber comunicar, liderar e motivar.

A. A afirmativa I está errada, as demais estão corretas
B. A afirmativa II está errada, as demais estão corretas
C. A afirmativa III está errada, as demais estão corretas
D. A afirmativa IV está errada, as demais estão corretas
E. Todas as opções estão corretas

O gabarito aponta como resposta correta: A afirmativa I está errada, as demais estão
corretas

Porém o item está incorreto, uma vez que a direção impõe dispor de processos nos quais
há guias e orientações para nortear as atividades dos membros da organização, a fim de
atingir objetivos que são os rumos adequados. Pede-se a retificação do gabarito com a
correção para a alternativa: Todas as opções estão corretas

Decisão
Recurso negado. A alternativa I está incorreta porque não cabe na função administrativa da
Direção o ato de recriar os planos. Os planos já foram traçados e definidos na fase de
planejamento. Cabe a direção, por exemplo, interpretar os planos. A pontuação e o gabarito
da questão serão mantidos.
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Recurso nº 06
Recurso contra o resultado final do candidato: Marcelo Dias Tomaz. O mesmo encontra-se
lotado no cargo efetivo de atendimento médico, cargo efetivo, com carga horária de 40 horas
semanais, na Prefeitura de Brejo Santo, desta forma não atende ao item 2 do edital quanto
ao vínculo no serviço público, no qual pode ser consultada nos seguintes endereços:

Ato normativo de convocação ao serviço público:
https://www.brejosanto.ce.gov.br/wp-content/uploads/2019/10/CONVOCAC%CC%A7A%CC
%83O-N.%C2%BA-002.2019-REFERENTE-AO-CONCURSO-PU%CC%81BLICO-N.%C2%
BA-001.2019.pdf

Portal da transparência confirmando o vínculo no mês corrente na Prefeitura, confirmando
cargo, carga horária e recebimento de proventos:
http://bssistemasweb.com.br/PortalBS/menuDespesas.bs

Nestes termos, peço respeitosamente análise e deferimento do pedido.

Decisão
Recurso negado. O estágio é atividade obrigatória em muitos cursos de graduação, é
normatizado pela Lei 11.788/2008 que foi devidamente citada no Edital em questão.
Destacamos que o resultado divulgado não é o final e sim o preliminar. Estamos,
atualmente, na fase de seleção pública de candidatos. Neste momento não há o que se
decidir quanto a impedimentos quanto a vínculos funcionais com a ressalva de vínculos de
estágio em outro órgão da administração pública direta, autárquica ou fundacional. Qualquer
pessoa que cumpra os requisitos mínimos, pode efetuar a inscrição e participar da prova de
seleção. Após a divulgação do resultado final haverá a fase de convocação de candidatos e
nesta fase haverá a juntada de documentos e confirmações de verificações adicionais. Caso
exista qualquer impeditivo legal para a efetiva contratação de qualquer candidato,
procederemos com a eliminação e convocação do próximo da listagem.
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