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RESPOSTA AO RECURSO INTERPOSTO PELA CANDIDATA ISABEL SARTORI PELA 

NÃO HOMOLGAÇÃO DE SUA INSCRIÇÃO NO CONCURSO EDITAL 03/2012. 

 
Em resposta ao recurso interposto por Isabel Sartori, candidata a vaga de Professor Adjunto do 
Departamento de Sistemas e Processos Gerenciais na Área de Conhecimento em Inovação e 
Tecnologias da Informação estabelecida  pelo Edital de Inclusão nº 02 do Edital nº03/2012 do 
Concurso Público para Docente do Magistério Superior da UFBA, apresentamos as contra 
argumentações dos fatos alegados, a saber: 
 
1) Na página 3 do referido edital, no item 4.4.I – c) tem-se claramente a determinação da 
apresentação do título de eleitor e prova de quitação com as obrigações eleitorais, conforme citação 
abaixo: 
 

4.4. O Requerimento de Inscrição deverá estar acompanhado de:  
       I - cópia autenticada dos seguintes documentos:  
            a) documento oficial de identidade, para brasileiros;  
            b) prova de quitação com o serviço militar, para brasileiros;  
            c) título de eleitor e prova de quitação com as obrigações eleitorais, para brasileiros;  
            d) documento comprobatório de permanência regular no Brasil, para estrangeiros; 

 
2) Embora a candidata argumente que o servidor da UFBA que recebeu sua inscrição atestou a 
completude e perfeição da documentação, a competência de julgar a sua conformidade é exclusiva da 
Congregação da Escola de Administração. Vale salientar que é de inteira responsabilidade do candidato 
atentar para o cumprimento total das cláusulas do Edital, o que não ocorreu, sendo explícita a confissão 
de que a mesma não entregou a cópia do título de eleitor, em decorrência de ter tido o documento 
extraviado.  
 
3) A afirmação de que a exigência de documentação eleitoral é um requisito exarado institucionalme nte 
pela UFBA (Resolução CONSUNI 06/2012) é verdade inconteste. De fato, esta resolução datada de 
26/10/2012, que dispõe sobre o ingresso na carreira do Magistério Superior, estabelece em seu artigo 5º 
(pg. 2, conforme abaixo), que o requerimento de inscrição deverá estar instruído com cópia autenticada 
do título de eleitor e prova de quitação com as obrigações eleitorais, ordenamento seguido integralmente 
no Edital. Logo, não há interpretação e aplicação não uniforme e pessoal específica da Unidade e sim, 
um ato administrativo em efetiva observância dos requisitos estabelecidos na referida resolução. 
 

Art. 5o O requerimento de inscrição deverá estar instruído com: 
I - cópia autenticada dos seguintes documentos: 
a) documento oficial de identidade, para brasileiros; 
b) prova de quitação com o serviço militar, para brasileiros; 
c) título de eleitor e prova de quitação com as obrigações eleitorais, para brasileiros; 
d) documento comprobatório de permanência regular no Brasil, para estrangeiros; 
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4) No que tange as argumentações baseadas na Resolução TSE nº 21.823/2004 e Parecer Conclusivo do 
Processo Administrativo nº 19.205 que, por sinal, constitui o mesmo documento, ressalta-se que seu 
texto não trata da não obrigatoriedade de apresentação do título do eleitor , tornando-se este substituído 
pela certidão da quitação eleitoral. De fato, seu teor restringe-se a definição da abrangência das 
situações de quitação eleitoral e seus efeitos no que se refere à regularidade da inscrição eleitoral, 
“notadamente no que concerne à situação do candidato a cargo eletivo, para efeito de expedição da 
respectiva certidão”. 
 
5) A referência ao cumprimento da exigência de provas de alistamento eleitoral e comprovação de 
votação na última eleição, com base na Lei 4.737/1965 (publicada em 15/07/1965 e que institui o código 
eleitoral) não se materializa como fundamento ao recurso impetrado, visto que o artigo, parágrafos e 
inciso referenciados tratam dos impedimentos para inscrição em concursos, entre outros atos, em 
decorrência de não comprovação de votação, de pagamento de multa ou justificativa de ausência de 
voto, o que não é o caso do fato pelo qual a inscrição da candidata não foi homologada. 
 
Eu  suma, ainda que a candidata tenha provado sua quitação com as obrigações eleitorais, tendo em vista 
as exigências explícitas no Edital que rege o concurso em total conformidade com a Resolução 
CONSUNI 06/2012, é fato que a mesma não cumpriu a totalidade dos requisitos exigidos para sua 
inscrição, ao deixar de apresentar a cópia autenticada do título de eleitor e, por isso, o seu recurso foi 
indeferido pela Congregação da Escola de Administração da UFBA, reunida em 18/01/2013. 
 

 
 

Salvador, 18 de janeiro de 2013 
 
 
 

Prof. Reginaldo Sousa santos 
Diretor da EAUFBA e Chefe de sua Congregação 


