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RESUMO

Este estudo partiu do seguinte objetivo: analisar, nas Instituições Federais de Ensino Superior,
se havia (ou não) conexão objetiva entre as ferramentas avaliativas oficialmente empregadas
nos concursos públicos e as competências e/ou atribuições dos cargos que elas se propunham
a selecionar. Para tanto, foram analisadas dezenas de editais de concursos e legislações
pertinentes. Foram definidas cinco categorias equivalentes às ferramentas da amostra: provas
objetivas, discursivas, de títulos, práticas e exigência de experiência. Delimitou-se a amostra
aos cargos de Auxiliar em Administração e Médico. Quanto à temporalidade, foram
escolhidos os editais divulgados ao longo do ano de 2016 (de 01 de janeiro a 16 de outubro,
em cumprimento ao cronograma de pesquisa). Os dados foram tratados à luz de análises de
frequência apoiadas por análises de conteúdo (quantitativas e qualitativas). Os resultados
alcançados demonstraram que o modelo de seleção de pessoas para o setor público brasileiro
é, em sua ampla maioria, disfuncional, tendo em vista que as ferramentas dominantemente
empregadas são, por sua própria natureza, desconectadas das competências e/ou atribuições
dos cargos. O modelo atual de concurso público, vigente sem grandes variações há mais de
meio século, padece de baixa atuação estratégica e elevada disfuncionalidade.

Palavras-chave: Seleção de pessoas. Administração pública. Concursos públicos.
Competências. Legislações.
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ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze in the Federal Institutions of Higher Education
whether there was (or not) an objective connection between the evaluation tools officially
employed in public examinations and the competencies or duties of the positions they were
planning to select. For that, dozens of calls for tenders and relevant legislation were analyzed.
Five categories equivalent to the tools of the sample were defined: objective, discursive, title,
practice, and experience requirements. The sample was delimited to the positions of Auxiliary
in Administration and Medical. Regarding temporality, the notices published during the year
2016 (from January 1 to October 16, in compliance with the research schedule) were chosen.
The data were treated in the light of frequency analyses supported by content analyses
(quantitative and qualitative). The results obtained showed that the model of selection of
people for the Brazilian public sector is, in its large majority, dysfunctional, considering that
the dominant tools are, by their very nature, disconnected from the competencies or
assignment of the positions. The current model of public tender, in force without major
variations for over half a century, suffers from low strategic performance and high
dysfunctionality.

Keywords: Selection of people. Public administration. Public tenders. Skills. Laws.
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1 INTRODUÇÃO

Sob vários ângulos de análise, a sobrevivência e o êxito de uma organização
dependem em grande parte da adequada seleção e gestão de pessoas – embora ínfima parcela
da literatura relacione a Gestão de Recursos Humanos (GRH) ao desempenho organizacional
(OLIVEIRA; BRITO, 2016). Mas o setor público em geral e o caso brasileiro em particular
certamente não fogem dessa relação, a despeito da omissão da academia sobre o tema.
Contudo, o Brasil vem há quase 200 anos tentando, sem grande sucesso, melhorar o
desempenho de seus funcionários públicos (BARBOSA, 1996). Pelo menos desde 1824 existe
sistema meritocrático no serviço público brasileiro, ao menos no papel um tanto inócuo da lei.
Barbosa (1996 e 1999) narra que concursos de seleção existiram por mais de dois
milênios na China (206 a.C a 1912 d.C). Por ironia do destino, enquanto o império brasileiro e
outros pelo mundo não se utilizavam dos concursos públicos, os seculares concursos chineses
eram chamados de “Exames Imperiais”.
No Brasil, as metodologias de mensuração de desempenho dos servidores públicos
possuem diversas e notórias limitações, mas o problema parece ter raízes anteriores: surge
desde o próprio recrutamento, ou seja: nos concursos públicos, na pouca ou nenhuma visão
estratégica que há em torno do tema, na cultura institucional e democrática ainda imatura e na
significativa lacuna regulamentar.
A baixa utilização de tecnologias disponíveis há vários anos e que poderiam
aperfeiçoar os processos seletivos é outro sintoma da pouca visão estratégica empregada em
grande parte dos concursos. Uma eventual desconexão entre os certames e as competências de
cada cargo certamente também gera imensuráveis impactos. Distorções como a famosa
expressão “o edital é a lei do concurso”, sugerem um tratamento à informação que não
dialoga com a essência da atuação do Estado nem com a definição adequada do que vem a ser
uma lei. Mesmo esforços como a Lei de Acesso à Informação não conseguiram fazer com que
o recrutamento e a seleção de pessoas fossem amplamente compreendidos e avaliados como
políticas púbicas que são (PEREIRA CASTRO JR., OLIVEIRA JR., JORDÃO, 2012).
Por outro lado, num brevíssimo resgate histórico, as funções públicas no Brasil
Império surgiam e terminavam pela vontade pessoal do Imperador e, superada a Constituição
do Império de 1824 e promulgada a da República de 1891, o presidente seguiu com poder
quase “imperial” na escolha e exoneração de funcionários.
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O concurso veio a figurar de modo mais expressivo no ordenamento jurídico brasileiro
apenas na Constituição de 1934 (artigo 170), mas ainda sem grande efetividade. Convém
frisar que o Estado simplesmente não tinha quadros qualificados para desempenhar funções
cada vez mais numerosas e complexas que vinham se impondo em função do contexto da
década de 1930.
Aliás, a realidade dos anos 1930 impôs mudanças: notáveis esforços de implantação
de uma burocracia “à Weber” (1966) foram empreendidos, especialmente o Conselho Federal
do Serviço Público Civil (CFSPC) e o Departamento Administrativo do Serviço Público
(DASP). Santos (1997, p. 32) pondera sobre um dos muitos significados desse movimento:
“Pela primeira vez cuidou-se da adoção de princípios universalistas e da democratização do
acesso a cargos públicos pela via do mérito comparativo, e não apenas do mérito corporativo
ou adstrito a indivíduos de determinada origem”.
Nos anos e dispositivos constitucionais seguintes, os concursos receberam tratamentos
diversos (Cartas Magnas de 1946 e 1967), mas a Carta de 1988 (art. 37) e o ambiente de
redemocratização dos anos 1980 é que deram maior consistência ao concurso como a forma
democrática e obrigatória de acesso aos cargos públicos efetivos no Brasil (exceto os casos
legalmente previstos de cargos em comissão com livres nomeação e exoneração, que não
serão objeto primordial deste estudo).
Desde então a exigência de concurso abrange todos os Poderes e abarca a
administração pública direta e indireta em todas as esferas (União, Estados/Distrito Federal e
Municípios), sendo o objetivismo um traço forte em grande parte dos certames. O objetivismo
chegou a tal ponto que não é raro garantir uma avaliação objetiva em concursos, mesmo
quando os cargos exigem competências que tendem à subjetividade, como professores,
atendentes, psicólogos e tantos outros.
A propósito, diversos são os processos seletivos que apostam no objetivismo não
apenas como forma de se evitar apadrinhamentos e outras distorções, mas como meio (por
vezes único) de se selecionar os melhores quadros para o serviço público. O objetivismo,
conceito aparentemente virtuoso, pode ser, na verdade, parte do problema: se o objetivismo
silencia a conexão entre a seleção e as competências do cargo, tem-se um sintoma (SALLES,
2016) de uma patologia administrativa mais ampla.
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1.1 Problema

Cerca de 97% dos concursos no Brasil empregam critérios objetivos (FONTAINHA
ET AL, 2014) e, em muitos casos, tais critérios são os únicos adotados, como se verifica em
milhares de editais – e a literatura em relação ao tema segue carecendo de várias ampliações.
Ressalte-se que não se questiona aqui a relevância do concurso como meio técnico e
democrático de seleção (principalmente quando confrontado com métodos de épocas
passadas).
A questão é que o objetivismo atual, que tenta resolver disfunções do subjetivismo
passado, tem forte potencial para produzir (mesmo quando sem dolo) resultados contrários ao
esperado. Ele pode facilitar a fraude, permitir a seleção de pessoas falsamente preparadas
(ainda que dotadas de boa-fé), privilegiar o conhecimento teórico em detrimento da necessária
aplicabilidade prática, desviar o foco das competências requeridas e, consequentemente, pode
acabar não selecionando os melhores candidatos para o serviço público.
Importa dizer que avaliações de desempenho, programas de capacitação e
treinamentos adequados poderiam atenuar os impactos de algumas falhas nas contratações de
pessoal, mas muitas instituições públicas não possuem ferramentas efetivas de avaliação e se
limitam a cumprir protocolos (algo semelhante ocorre com alguns casos, cujos treinamentos
são raros ou desconectados da realidade laboral).
Além disso, diversas instituições não possuem metas ou indicadores de desempenho e
não efetuam sequer um real controle de frequência de seus empregados e/ou servidores.
Distorções e arbitrariedades, sob o pretexto da autonomia institucional combinada com
omissões legislativas, geraram algumas patologias administrativas identificadas por Coelho
(2015, p. 74): “(...) os concursos públicos exitosos em terras brasileiras passaram a ser aqueles
que não são amplamente judicializados, em vez daqueles que recrutam as pessoas mais bem
preparadas para exercerem uma dada atividade”.
Essa ausência da busca efetiva por pessoas dotadas de competências para cada cargo é
o problema central a ser analisado neste estudo. Portanto, pergunta-se: como tem sido aferido
oficialmente se alguém possui as competências necessárias (e, portanto, talento e mérito) para
acessar e exercer cargos públicos efetivos no Brasil?
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1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo geral

Objetivo principal: analisar se há (ou não) conexão objetiva entre as ferramentas
avaliativas oficialmente empregadas nos concursos públicos e as competências e/ou
atribuições dos cargos que elas se propõem a selecionar.

1.3.2 Objetivos específicos

a) Quantificar a presença de avaliações objetivas e seu eventual caráter eliminatório nos
processos seletivos de acordo com a natureza e abrangência dos cargos analisados;
b) Evidenciar quantitativamente as provas e/ou exigências adotadas nos certames e seus
eventuais descompassos com os níveis de complexidade dos cargos estudados;
c) Analisar os processos seletivos da amostra à luz dos princípios gerais da Administração
Pública

1.3 Justificativa/Relevância

Os concursos públicos estão há quase três décadas sem regulamentação no Brasil, o
poder público detém milhões de cargos e empregos em todas as esferas e os servidores e
empregados públicos são aqueles que, oficialmente, executam e auxiliam na administração de
diversas tipologias de serviços públicos no país (saúde, educação, segurança, justiça, trânsito,
infraestrutura, finanças, defesa, planejamento, logística, comunicações, ciência, saneamento,
gestão etc.).
Salvo exceções, o gigantismo da Administração Pública em todo o país não
necessariamente produz metodologias propriamente grandiosas de seleção de pessoas para
essa mesma Administração.
Além disso, embora seja muito ampla a literatura na área de gestão de pessoas na
Administração, há uma divisão entre público e privado no campo, com fortíssima tendência a
tratar a gestão de pessoas na Administração Pública quase que exclusivamente como gestão
de servidores públicos, excluindo os talentos possíveis que se quer atrair.
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Para além da literatura da Administração Pública, há um crescimento acadêmico do
chamado “Campo de Públicas”, que demonstra, entre outros, aumento do número de cursos de
graduação e pós-graduação stricto sensu na área, envolvendo cursos como Administração
Pública, Gestão Pública, Políticas Públicas, Gestão de Políticas Públicas e Gestão Social
(Resolução no 01/2014 do CNE/CES).
Entrementes, a divisão das Ciências da Administração entre “Pública” e “Privada” no
Brasil e algumas das distorções que isso causa – inclusive no mundo dos concursos públicos –
é alvo do relato de Pires et al:

Os Conselhos Regionais de Administração vêm alegando impedimento dos egressos
dos cursos do Campo de Públicas para assumir cargos para os quais foram
aprovados em concurso, quando não tentam impedir a própria inscrição em tais
certames pela interferência no rol de formações acadêmicas que figuram nos editais
da área de gestão pública. Num país democrático e baseado na avaliação da
competência profissional, os processos seletivos para cargos governamentais não
devem ter, salvo raras exceções em áreas muito especializadas, nenhuma barreira
corporativa nem reserva de mercado. É um claro absurdo lógico um Administrador
(de empresas) ser considerado habilitado para assumir cargos públicos, enquanto
que bacharéis em Administração Pública, Gestão Pública, Políticas Públicas, Gestão
de Políticas Públicas e Gestão Social são impedidos de fazê-lo, porque um Conselho
Regional de Administração lhes nega filiação, exigida em edital. É também um
evidente absurdo legal, pois tais habilitações são reconhecidas pelo MEC. Como
pode uma entidade corporativa, que não é órgão regulador, barrar o exercício
profissional de jovens que investiram quatro ou cinco anos de suas vidas para se
dedicar a uma atividade tão nobre? (2015, p. 2)

Já a literatura da Administração Privada não se ocupa das pessoas que querem
ingressar no serviço público brasileiro (nada menos que 15 milhões de indivíduos em 2016,
segundo o portal eletrônico da revista Exame) e a Administração Pública só se debruça sobre
quem nela já ingressou.
O limbo da escassez de produção de conhecimento da Administração (inclusive a
Pública) sobre concursos foi sintetizado por Coelho (2015):
Inclusive, algumas das questões que advêm da abordagem de gestão de pessoas no
setor público para (re)pensar os concursos públicos no País são compartilhadas por
alguns juristas, sejam do Direito Administrativo, sejam da Sociologia do Direito.
Ademais, como a literatura sobre concursos públicos é incipiente na área de recursos
humanos, nota-se que algumas das ideias que ecoam sobre a crise do modelo de
concursos públicos para além do marco jurídico-legal procedem de acadêmicos do
Direito. (p. 68)
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Fontainha et al (2014, p. 41), por sua vez, complementam essa radiografia. Eles
apontam que “o momento-chave entre o término da formação escolar (entenda-se faculdade
ou outro curso formativo) e a posse no cargo público ainda é uma incógnita para a pesquisa”.
Parte da relevância do presente estudo reside em tentar reduzir esse limbo, refletindo
sobre as competências e as metodologias que abordariam essa população incógnita, mas
decisiva ao presente e ao futuro do serviço público.

1.4 Suposições

Suposição 1: Significativa parcela dos concursos públicos possui escassa conexão com
as funções e competências inerentes aos cargos.
Suposição 2: Tal distorção faz com que a seleção gire em torno de outras prioridades
(evitar judicialização, por exemplo) e que não se selecionem os candidatos realmente mais
adequados à função, mas os mais adequados ao preenchimento de provas de múltipla escolha
de modo exclusivamente objetivo, num divórcio entre seleção e competências.
Suposição 3: Não obstante os méritos das avaliações objetivas, o uso exclusivo desse
tipo de avaliação (parte importante do fenômeno do objetivismo) não é capaz de abarcar as
competências necessárias aos cargos, mesmo aqueles mais básicos, especialmente pela baixa
correlação com as atribuições funcionais.

1.5 Delimitação do estudo

Este trabalho está voltado a um dos subsistemas de RH: Recrutamento e Seleção.
Entretanto, o foco está na seleção de pessoas para o setor público, tomando como ponto de
referência alguns cargos técnicos (Auxiliar em Administração e Médico) das IFES
(Instituições Federais de Ensino Superior) no âmbito do Poder Executivo Federal.
Em função disso, tratar-se-á de maneira apenas subsidiária acerca da gestão de pessoas
na farta literatura voltada à iniciativa privada.
Quando aplicável, disciplinas outras serão empregadas, mormente o Direito. Tal
interdisciplinaridade se deve à produção do campo do Direito sobre a temática. Ademais, o
concurso emana de decisão administrativa, mas é uma exigência legal. Aliás, é na legislação
que estão planos de cargos, salários, estabilidade, carreiras, atribuições, orçamentos e outras
definições sem as quais os concursos simplesmente não existiriam nos moldes atuais.
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Pelo seu escopo, este estudo não se ocupará significativamente de aspectos clássicos
voltados a quem já se inseriu no serviço público (os chamados servidores públicos) aos quais
também já está voltada vasta literatura.
Outro aspecto demarcatório da pesquisa é a temporalidade: apenas editais de
concursos lançados no ano de 2016 serão considerados para análise.
Entre dezenas de cargos do mesmo plano de carreiras, buscou-se aqui uma
comparação enxuta, mas consistente, entre apenas dois cargos. Isso viabilizou o cronograma
de pesquisa e também garantiu forte aspecto comparativo entre as referidas funções.
Assim, os cargos de Médico e de Auxiliar em Administração foram selecionados para
este estudo a fim de permitir o viés comparativo entre eles, tendo em vista os diferentes
requisitos, complexidades e atribuições que os envolvem em contraste.
Necessário é registrar também que diversas tendências observadas nos dois cargos da
amostra se repetem ou se confirmam em vários outros cargos – tanto das IFES quanto de
numerosas outras instituições públicas.
Independentemente de outros fatores, optou-se aqui por verificar o caminho oficial da
seleção de pessoas para a Administração Pública, isto é, os editais de concursos públicos.
Efetivar a pesquisa em torno de documentos oficiais é uma medida essencial para que
se possa perceber o real status daquilo que pode não estar em certos discursos, mas que reside
no que é oficialmente praticado.
Aferir quais ferramentas oficialmente compõem a seleção de pessoas e algumas
decorrências disso é o que se fará nesta pesquisa.
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Se acreditamos que a formação de competências
não é evidente e que depende em parte da
escolaridade básica, resta decidir quais ela
deveria desenvolver prioritariamente. Ninguém
pretende que todo saber deve ser aprendido na
escola. Uma boa parte dos saberes humanos é
adquirida por outras vias. Por que seria diferente
com as competências? Dizer que cabe à escola
desenvolver competências não significa confiarlhe o monopólio disso.
Philippe Perrenoud
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2 REVISÃO TEÓRICA

Há vários trabalhos sobre gestão de pessoas, administração pública, meritocracia,
burocracia, Estado e afins da safra de Cavalcante; Carvalho (2016), Coelho (2015), Salles;
Costa (2015), Fontainha et al (2014), D’Araújo (2014), Pacheco (2010), Santos (2009),
Martins; Pieranti (2006), Barbosa (1996) e diversos outros autores que subsidiarão alguns
pontos desta pesquisa. Mas, aqui, busca-se trazer ao debate alguns aspectos até então escassos
ou não explorados na literatura (COELHO, 2015; FONTAINHA et al, 2014).

2.1 Gestão de pessoas
Nas palavras de Gurgel, “Administração, segundo vários autores, significa obter
resultados através ou com terceiros – dependendo do grau de centralização que se adote” (s/d,
p. 1).
Se a Administração (como campo e conceito) pode evidenciar a importância das
pessoas, o que dizer, dentro desse campo, sobre a própria Gestão de Pessoas?
Fato é que, apesar de todos os avanços tecnológicos, os profissionais que compõem as
organizações seguem imprescindíveis, inclusive para criar, operar e/ou gerir a própria
tecnologia. Além de alguns ramos de atividade que dependem sobremaneira do trabalho
humano, até em empresas do segmento de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação), o
fator humano segue sendo qualitativamente decisivo, mesmo quando quantitativamente em
menor número em função de robotização, downsizing etc.
Tal cenário e a própria complexidade crescente das relações mercadológicas na
contemporaneidade fazem com que a gestão de pessoas seja uma área e uma prática cada vez
mais estratégica e decisiva para a obtenção de resultados das organizações de modo geral. A
própria transição de modelos como Departamento de Pessoal e Recursos Humanos para
Gestão de Pessoas ao longo das últimas décadas aponta para a dimensão estratégica em
comento, superando em muito eventuais questões consideradas como exclusivamente
terminológicas.
A administração pública – dentro de suas idiossincrasias – também vem seguindo essa
tendência. Tomando as universidades públicas federais como ponto de referência, Salles e
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Aranha (2015) demonstram a evolução da gestão de pessoas no setor público, partindo do
patrimonialismo até o estratégico.
Ressalte-se que o patrimonialismo esteve e continua historicamente relacionado a
diversas outras práticas como nepotismo, clientelismo, personalismo, mandonismo, filhotismo
e afins.
No patrimonialismo há sempre a prática do enfraquecimento da democracia e do bem
comum em favor do bem de alguns poucos, contumazes que são em confundir o público e o
privado, sempre em benefício de indivíduos e grupos específicos. Sobre o patrimonialismo e
fenômenos conexos, diversos são os autores que colaboram com suas diferentes visões para a
compreensão dos conceitos (LUSTOSA DA COSTA, 2009; FAORO, 2001; BRESSERPEREIRA, 2001; e outros).
O patrimonialismo era atuante na Europa e foi disseminado no Brasil, sendo traço
ainda presente, embora venha sofrendo, há algumas décadas, alguns abalos em suas estruturas
na plaga Brasillis.
Após a proclamação da República, uma das mais importantes respostas ao
patrimonialismo no contexto brasiliano foi a citada criação do DASP na década de 1930 e
suas influências e repercussões. Desde então, diversos outros movimentos e legislações foram
alterando o peso do patrimonialismo no Estado brasileiro.
Mais recentemente, outro importante marco foi o advento da Constituição de 1988,
preconizando os princípios gerais para a administração pública (Art. 37): legalidade,
impessoalidade, moralidade e publicidade.
Significativa também foi a adoção da visão gerencial através da Reforma do Estado,
ocorrida na segunda metade da década de 1990, sob o mandato presidencial de Fernando
Henrique Cardoso e sob a coordenação do então ministro (da administração e da reforma)
Luiz Carlos Bresser-Pereira (2002).
No contexto da Reforma do Estado, a Emenda Constitucional no 19 institucionalizou
mais um princípio que passou a fazer parte do Art. 37: a eficiência.
A sucessão e/ou conjugação de fatores como a visão “daspiana”, a Constituição de
1988, a New Public Management (SALLES; COSTA, 2015), a PNDP (Política Nacional de
Desenvolvimento de Pessoal) e tantos outros (dentro e fora do setor público) conduziram ao
cenário atual da gestão de pessoas na administração pública.
Observa-se que houve diversos avanços administrativos e regulamentares na gestão de
servidores públicos desde a década de 1930 até os dias atuais. A Lei 8.112, de 1990, e a

32

PNDP, de 2006, são dois dos vários e mais recentes exemplos, embora não faltem
questionamentos a ambas.
Os concursos públicos, por sua vez, seguem quase desprovidos de mudanças desde a
década de 1950 (COELHO, 2015a), o que demanda reflexão sobre a efetividade e atualidade
do modelo vigente.

2.2 Recrutamento e seleção

A visão gerencial, implantada na administração pública brasileira a partir da Reforma
do Estado na década de 1990, prima, entre outros, pela busca e mensuração de resultados. A
efetividade é, portanto e ao menos em tese, um dos aspectos mais marcantes de tal
abordagem.
Na iniciativa privada, onde a visão gerencial é anterior e muito mais expressiva, uma
das formas crescentes de sondar se um candidato teria condições de ajudar a organização a
atingir resultados é o uso do recrutamento e da seleção por competências.
Ao se falar em competências, item essencial a este estudo, importa resgatar um pouco
da trajetória do tema. Atribui-se a David McClelland o início da sistematização do conceito
contemporâneo de competências em 1973, nos Estados Unidos, através da publicação Testing
for Competence rather than Intelligence, título que já diz a que veio e que abrange parte
significativa do escopo do presente trabalho.
Autores como Boyatzis (1982), Prahalad; Hamel (1990); Le Boterf (1995), Lawler
(1996), Zarifian (1999) e outros foram contribuindo com o debate ao longo das últimas
décadas e enriquecendo o tema, ampliando ou redirecionando o leque, ora às organizações ora
aos indivíduos, embora aquelas não possam existir sem estes.
Neste estudo, adota-se o tríptico CHA (Conhecimentos, Habilidades e Atitudes),
descendente dos teóricos em comento e oficialmente incorporado pelo Poder Executivo
Federal brasileiro através do Decreto no 5.707, de 23 de fevereiro de 2006, que instituiu a
PNDP (Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal) e trouxe outros elementos
norteadores da gestão de pessoas, entre eles a gestão por competência.
A Escola Nacional de Administração Pública (ENAP, s/d, p. 2), integrante do Comitê
Gestor da PNDP, apresenta a referida Política e uma descrição da tríade CHA fiel à literatura
anteriormente dominante na iniciativa privada, a saber:
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Competências – Capacidade de mobilizar e colocar em ação conhecimentos,
habilidades e atitudes, de forma comprometida com os resultados esperados e a
missão do órgão;
Conhecimento (saber) – corresponde a uma série de informações assimiladas e
estruturadas pelo indivíduo, que lhe permitem organizar a realidade e dotar o mundo
que o cerca de alguma racionalidade;
Habilidade (saber-fazer) – é a capacidade de apropriar-se de tecnologia, identificar
situações de replicabilidade e fazer uso produtivo do conhecimento adquirido,
utilizando-o em uma ação com vista ao alcance de um propósito específico;
Atitude (querer-saber-fazer) – diz respeito aos aspectos sociais e afetivos
relacionados ao trabalho. (grifos nossos)

Quanto ao Decreto 5.707, o Art. 2º, inciso II, apresenta uma importante conceituação:
“gestão por competência: gestão da capacitação orientada para o desenvolvimento do
conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao desempenho das funções
dos servidores, visando ao alcance dos objetivos da instituição” (grifos nossos).
O trecho supra é claro: o conceito de gestão por competência citado no Decreto da
PNDP está voltado unicamente ao subsistema de T & D (Treinamento e Desenvolvimento) ou
capacitação e expressamente se ocupa apenas dos servidores.
Confirmando o parágrafo anterior, outra passagem do mesmo decreto traz mais um
dado sugestivo: das treze diretrizes adotadas pela PNDP (Art. 3º), nenhuma estabelece relação
com o subsistema de R & S.
É inquestionável que os servidores têm que ser o alvo da PNDP e que ela deve manter
o foco no desenvolvimento das pessoas, mas o texto do Decreto e as práticas analisadas nos
resultados deste estudo demonstram sobejamente que a PNDP – particularmente a gestão por
competências – não conseguiu gerar nenhuma mudança significativa no subsistema de R & S
(Recrutamento e Seleção) do setor público. Ao contrário: o modelo segue praticamente o
mesmo desde a década de 1950 e apresenta-se em crise (COELHO, 2015a).
Logo, se há eventuais ganhos com a PNDP no subsistema de T & D, o mesmo não se
pode afirmar quanto ao subsistema de R & S. A PNDP não estabeleceu nem no Decreto que a
instituiu, e tampouco nos concursos públicos, o diálogo estratégico e necessário entre os
referidos subsistemas. Assim, a evolução na gestão de pessoas na administração pública é, no
máximo, parcial e pontual.
Some-se a isso uma gama mais ampla de incongruências de outros subsistemas de RH
e de outras questões atinentes ao setor público, especialmente o delineamento engessado de
carreiras e remunerações, os traços culturais fortemente questionáveis, as legislações
disfuncionais, a malversação do direito à estabilidade, seleções mal elaboradas e tantas outras.
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No mínimo, a falta de conexão entre os subsistemas demandará muito mais esforços e
investimentos que poderiam ser evitados através de seleções mais efetivas e impulsionadas
por um conceito e prática mais abrangentes de gestão por competências.
Assim, qualquer política de desenvolvimento tende a ser não muito mais que ação
complementar para tentar solucionar falhas e lacunas de processos seletivos precários
(FONTAINHA, 2014) – e uma política de desenvolvimento é muito mais que isso. Reduz-se,
por exemplo, a capacitação em temas estratégicos, para ofertar curso básico de planilha de
computador a servidores selecionados em certames com provas de múltipla escolha sobre
planilhas – uma prova prática de digitação em texto e manuseio de planilhas parece mais
cabível na seleção do que numa política de desenvolvimento de pessoal.
No limite, tal desconexão cobrará preço mais elevado: as iniciativas de
desenvolvimento poderão simplesmente não atingir os objetivos mais amplos e estratégicos, o
que não é difícil de se verificar em diversos órgãos e entidades do setor público em todo o
Brasil. Confundir-se-á o fato de direcionar orçamento para treinamento com uma atuação
realmente estratégica em torno do desenvolvimento das pessoas.
Excluídas as exceções, o que há são programas de treinamento para “aperfeiçoar”
pessoas vinculadas a carreiras engessadas (não se percebe que muitas vezes o problema não
está na capacitação do servidor, mas no próprio modelo da carreira). Há também os cursos
superiores que o governo paga aos servidores públicos – cursos celebrados como
extremamente estratégicos, cuja efetividade ainda não foi suficientemente documentada e
comprovada, salvo para efeitos de progressão, o que é diferente de desenvolvimento. Ou,
ainda, cursos para sanar pendências básicas que um processo seletivo bem planejado teria
filtrado e evitado, inclusive a um custo bem menor.
Um dos muitos exemplos dessas pendências facilmente sanáveis em processos
seletivos, mas que insistem em onerar os cofres públicos com pagamento de cursos sob um
conceito distorcido de “desenvolvimento”, é a noção básica de informática: apesar de a
legislação permitir a aplicação de provas práticas em concursos, ver-se-á neste estudo a
baixíssima utilização que delas se faz, mesmo em cargos onde elas talvez devessem ser até
obrigatórias.
Se há quem consiga crer que algumas questões de múltipla escolha sobre informática
avaliariam o conhecimento de um candidato em relação ao uso de computadores, imagine o
que uma prova prática de informática não traria de resultados?
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Diz o Art. 13, § 5º, do Decreto 6.944/2009: “No caso das provas de conhecimentos
práticos específicos, deverá haver indicação dos instrumentos, aparelhos ou das técnicas a
serem utilizadas, bem como da metodologia de aferição para avaliação dos candidatos”.
Mesmo assim, a esmagadora maioria dos concursos aqui estudados é omissa em relação a esse
tipo de avaliação, a despeito dos ganhos óbvios que ela poderia trazer e não obstante a
profunda e decisiva dimensão prática de algumas carreiras.
Além dos resultados deste estudo, que evidenciam (como se verá) uma ausência quase
absoluta de um sistema de seleção por competências nos concursos da amostra, as próprias
legislações iniciais da PNDP confirmam o perfil gerencialmente autista da área de gestão de
pessoas no setor público: não bastassem as omissões do Decreto 5.707, também a Portaria no
208, exarada em 25 de julho de 2006 pelo Ministério do Planejamento, ratifica as lacunas do
Decreto e mantém as desconexões entre os subsistemas em comento.
Oportunidades desperdiçadas à parte, alguns autores brasileiros, como Fleury e Fleury
(2001), Dutra (2010) e outros têm refletido sobre o conceito de competências, que tem sido
amplamente debatido e difundido em áreas como gestão de pessoas, administração e
psicologia organizacional nos últimos anos e evidencia itens sine qua non para o êxito de
indivíduos e organizações.
Apesar das diferentes paralaxes, o conceito de competência remete quase que
invariavelmente à presença de traços que levam pessoas e organizações a atingirem resultados
e/ou a se destacarem.
Em decorrência, muitos processos seletivos atuais investem no recrutamento e seleção
com foco em competências, na tentativa de captar os talentos mais promissores para as
organizações contratantes.
No setor público, por sua vez, salvo exceções pontuais de determinados órgãos ou
carreiras, a burocracia ainda não lida de modo minimamente estratégico com a questão das
competências quando o assunto é recrutamento e seleção.
Outras preocupações se mostram notoriamente mais evidentes na hora de se realizar
processos seletivos públicos: impessoalidade, objetivismo, logística, operação, aspectos
jurídicos e afins. Competências não figuram na lista de prioridades efetivas ou aparecem de
modo bastante pálido.
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2.2.1 Recrutamento e seleção no setor público

Apesar do alegado engessamento da legislação trabalhista, a célula de Recrutamento e
Seleção (uma das mais relevantes na gestão de pessoas) na iniciativa privada tende a possuir
maior flexibilidade de ação se comparada ao setor público.
Não obstante a evolução do setor público em alguns traços isolados da gestão de
pessoas, tal aperfeiçoamento não consegue sequer atender ao servidor público (as
disparidades salariais e de carreiras entre pessoas que desempenham a mesmíssima atividade
em prédios vizinhos é um dos sintomas disso). Ademais, a gestão de pessoas na administração
pública é silente em relação aos não servidores e ao subsistema de R & S.
Cruciais na gestão de pessoas das grandes organizações privadas, o recrutamento e a
seleção constituem pontos cegos da gestão de muitos gigantes do setor público.
O recrutamento consiste, em maioria, na divulgação de editais em sítios eletrônicos,
quando o órgão público possui e/ou atualiza. Fora isso, a divulgação tende a ser efetuada, na
prática, por cursos preparatórios privados sem vínculo com a administração pública, bancas
examinadoras contratadas (algumas instituições públicas atuam como organizadoras de seus
próprios certames) e Diário Oficial. Sobre esse último, nem mesmo a convocação para posse
pode ocorrer apenas através dele (PINHEIRO, 2013), o que dá uma dimensão de sua eficácia.
Salvo exceções, esse conjunto exibe um modelo de recrutamento e seleção com
baixíssimo viés estratégico e elevadíssimo teor de engessamento. Chega a ser curioso que o
mesmo Poder Executivo Federal que dispõe de tantas escolas de governo, financia mestrados
profissionais a seus servidores, cria cursos de graduação exclusivos para seus funcionários e
possui sistema de gestão por competências, inove pouquíssimo nos métodos de seleção e não
se debruce com maior atenção sobre a questão do recrutamento e seleção de pessoas.
A elevada atenção que em regra as grandes corporações privadas costumam direcionar
à captação de talentos encontra pouquíssimos paralelos no setor público (alguns concursos
para a magistratura, por exemplo, e outros são exceções entre milhares de opções).
Nesse sentido, a seleção por competências tem sido uma das grandes tendências
conceituais e práticas da contratação de pessoas na iniciativa privada nos últimos anos, mas
não encontra receptividade na ampla maioria dos processos de seleção de pessoas dos órgãos
e entidades governamentais. Se o governo não busca pessoas competentes através dos
concursos, resta saber, no contexto atual, que tipo de profissional ele pretende achar – e
contratar.
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Ademais, o conceito de competência em tela pode auxiliar não apenas na seleção de
pessoas, mas pode vir a ensejar uma maior integração dos subsistemas de RH – necessidade a
um tempo antiga e urgente da administração pública. Como afirmam Carbone et al (2009, p.
72): “A partir deste novo modelo de estratégia organizacional, a área de gestão de pessoas
pode orientar suas políticas, planos táticos e ações, integrando todos os seus subsistemas em
torno da aquisição das competências necessárias à consecução dos objetivos organizacionais”.
A dimensão estratégica que pode haver numa abordagem mais clara e ampla sobre
competências foi levada à legislação federal brasileira através do Decreto no 5.707, de 2006,
como será detalhado oportunamente nesta pesquisa. Porém, se tal abordagem logrou amplo
êxito na iniciativa privada e algum retorno no subsistema de treinamento e desenvolvimento
público, praticamente não obteve êxito nenhum no subsistema de recrutamento e seleção
governamental (este, foco deste estudo, cujos resultados demonstrarão mais adiante o que ora
se está a afirmar).
Ruas, Antonello e Boff (2005) ressaltam um pouco da amplitude do conceito de
competências, abordando desde o cenário organizacional ao mais específico:

A crescente utilização da noção de competência no ambiente empresarial brasileiro
tem renovado o interesse sobre esse conceito. Seja sob uma perspectiva mais
estratégica (competências organizacionais, competências essenciais), seja sob uma
configuração mais específica de práticas associadas à gestão de pessoas (seleção,
desenvolvimento, avaliação e remuneração por competências), o que é certo é que a
noção de competência tem aparecido como importante referência dentre os
princípios e práticas de gestão no Brasil. (p. 36)

Carvalho, Passos e Saraiva (2008), por sua vez, apresentam uma das tantas descrições
sobre a tríade CHA (Conhecimentos, Habilidades e Atitudes), que é o conjunto de
competências adotado pela legislação brasileira:

O conhecimento é um conjunto de informações articuladas e que podem ser
utilizadas quando necessário. A habilidade é entendida como a capacidade de
transformar o conhecimento em ação, produzindo resultados que atendam ou
superem uma expectativa. As atitudes são determinadas por crenças, valores e
princípios e estão relacionadas com o “querer ser” e o “querer agir”. (p. 37)

A noção de desenvolvimento, frequentemente confundida no serviço público apenas
com oferta de cursos para progressão salarial, dialoga com o arcabouço conceitual das
competências, estabelecendo pontes entre os subsistemas de RH, que podem se integrar e se
retroalimentar: em lugar de cursos para suprir falhas que o processo de seleção nem deveria
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ter ou em vez de transformar Treinamento e Desenvolvimento em depósito de progressões
salariais automáticas, opta-se por nortear o desenvolvimento amplo, real e efetivo das pessoas
e, por conseguinte, da própria organização.
Igualmente, o subsistema de Recrutamento e Seleção passa a se ocupar de um
conjunto mais amplo, mas extremamente necessário (e mesmo óbvio) de aspectos a serem
considerados, até para que o desenvolvimento possa ocorrer de forma mais plena, não apenas
mecânica ou utilitarista. Os próprios objetivos do selecionado e de quem o selecionou passam
a ter maiores condições potenciais de serem atingidos. A propósito disso, Pires et al (2005)
têm a dizer:

O desenvolvimento de competências profissionais ou humanas é um processo de
aprendizagem que visa suprir o hiato entre os conhecimentos, as habilidades e as
atitudes requeridos pelo órgão público e os apresentados pelos servidores.
Estabelecidas em função do cargo ou da posição ocupada pelo indivíduo na
organização, essas competências remetem, sob a ótica da qualificação profissional,
não apenas aos saberes cognitivos e técnicos, mas também aos saberes da ação, ou
seja, à capacidade de os servidores resolverem problemas, de lidarem com situações
imprevistas e de compartilharem e transferirem conhecimentos. (p. 36)

Contudo, ainda Pires et al (op. cit.) escreveram, por encomenda da ENAP (Escola
Nacional de Administração Pública), a obra “Gestão por competências em organizações de
governo”, cujo trecho a seguir tem mais de uma década, mas os resultados que serão
apresentados neste estudo mostram que a descrição segue extremamente atual:

Atualmente, os processos seletivos externos caracterizam-se pela realização de
concursos públicos para o preenchimento de cargos. Seus instrumentos principais
são a aplicação de provas e a comprovação de titulação. As provas abrangem
conteúdos amplos e profundos, exigindo dos candidatos elevado nível de
conhecimentos e alta performance para serem aprovados e classificados de acordo
com o número de vagas previamente fixado. A exigência de prova de títulos,
prevista na legislação, reforça a dimensão acadêmica e a dimensão cognitiva dos
processos de seleção. A regulamentação em vigor prioriza o nível de conhecimentos
e habilidades dos candidatos e não considera os aspectos relacionados às atitudes
dos futuros servidores. A justificativa frequente é que existem grandes dificuldades
para a definição de critérios objetivos para a avaliação desses elementos. Em outras
palavras, os processos seletivos esquivam-se de avaliar os candidatos quanto a
aspectos relacionados à sua conduta pessoal e interpessoal, ou seja, suas atitudes e
valores, suas posturas, a imagem que projetam ou a percepção que têm de si
mesmos, sua motivação e outros traços de personalidade. A consequência imediata é
que a seleção pública, tal como é realizada hoje, escolhe candidatos bastante capazes
intelectualmente, mas, por vezes, sem o perfil adequado para um bom desempenho
num cargo ou numa função. Problemas de adaptação no trabalho, a baixa
produtividade e os altos índices de doenças profissionais são os corolários
frequentes desse complexo processo. (p. 24-25)
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Além dos problemas supra, são incalculáveis os impactos negativos outros advindos
de seleções mal elaboradas, reducionistas e desconectadas das competências de cada cargo.
A falta de maior atenção por parte das instituições de ensino superior (e de grande
parte do setor público) em relação ao recrutamento e seleção origina problemas que vão do
óbvio ao incalculável e atingem desde sua dimensão operacional até os aspectos estratégicos.
Quanto às organizações privadas (geralmente mais preocupadas com seus resultados),
elas têm utilizado, por exemplo, análise de perfis em redes sociais para recrutar e selecionar
pessoas (uma das práticas de impensável aplicação na administração pública brasileira atual).
Embora alguns cargos públicos exijam sindicância de vida pregressa, eles são minoria
e a sindicância só ocorre depois que o candidato já foi aprovado em outras fases; no setor
privado, a “sindicância virtual” pode ser a primeira – e por vezes a única – fase da seleção.
Apesar de raramente divulgar as competências necessárias a cada cargo, o setor
público propaga editais, atribuições, legislações e outros dados que ajudam a deduzir o perfil
desejado. Isso difere de diversos processos do mercado privado quando este está a selecionar,
por exemplo, os seus trainees (OLIVEIRA; BARBOSA, 2015). Em tais seleções, não é amplo
o empenho em detalhar o tipo de candidato a ser contratado. Mas a falha do recrutamento
privado é por vezes atenuada por seleções complexas, com jogos de empresas, dinâmicas de
grupo, simulações e afins. Já no âmbito público, a falha de recrutamento é reforçada por erros
ainda mais graves dentro da seleção, como se verá nos resultados deste estudo.
Mas há outras diferenças e aproximações entre o público e o privado: um dos
conceitos mais difundidos atualmente na gestão de pessoas no setor privado tem sido a gestão
por competências, oficialmente assimilada pelo Poder Executivo Federal brasileiro através do
Decreto no 5.707, de 23 de fevereiro de 2006, que, entre outras providências, instituiu o
sistema de gestão por competência e a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal –
PNDP – exclusivamente para quem já ingressou no serviço público (importante instrumento
de gestão de pessoas, mas que não constitui objeto precípuo de análise deste estudo).
Porém, embora muitas empresas privadas dediquem grandes esforços e recursos ao
recrutamento e à seleção, o setor público, por sua vez, o faz de modo muito mais engessado,
com foco diferente – ou simplesmente sem foco, como se verá ao longo desta pesquisa.
Em grande parte das empresas privadas há um entendimento bastante comum, fruto do
cruzamento entre incontáveis experiências e algum raciocínio lógico: quanto maior o esforço,
o investimento e o critério no recrutamento e seleção, menores tendem a ser os custos futuros
– e os problemas – com treinamentos, turnover, avaliações, produtividade, processos

40

disciplinares etc. Mas a administração pública, que há algumas décadas vem copiando e
adaptando ideias e práticas do meio privado em vários países, inclusive no Brasil, não parece
ter assimilado essa insofismável premissa no contexto brasileiro.
Chama a atenção o fato de em muitos órgãos públicos não haver uma preocupação
mais ampla com pessoas que, depois de admitidas, passarão décadas protegidas (em sua
ampla maioria) pelo instituto da estabilidade, mesmo sem possuir competências básicas ao
cargo para o qual foram nomeadas após aprovação em concursos públicos mal elaborados.
Em vez de confiar tanto na política de treinamento e no estágio probatório (ambos
apenas protocolares em parte significativa da administração pública), poder-se-ia considerar a
possibilidade de se realizar seleções com melhor nível de planejamento.
Ainda essa mesma estabilidade já seria motivo mais que suficiente (além de tantos
outros) para que o recrutamento e a seleção de pessoas para o serviço público fossem mais
criteriosos – o que não significa necessariamente que os processos seletivos seriam mais
difíceis, mas mais conectados com as competências de cada cargo, por exemplo.
Assim, seria possível reduzir os casos não raros de pessoas que trabalham de forma
deficitária ou que passam décadas fazendo algo com que não se identificam. Em nome da
estabilidade ou outros fatores, tais pessoas penalizam a elas mesmas, aos colegas e mormente
a populações inteiras que lhes pagam o salário em troca de um atendimento sem qualidade.
O recrutamento e a seleção, quando bem planejados e bem executados, têm um condão
triplo: permitir a maior tendência de o aprovado efetivamente se identificar com o cargo ou
com a organização; propiciar um profissional mais adequado à vaga e; potencializar melhores
serviços prestados aos clientes (no caso público, aos cidadãos).
Sobre seleção de servidores para o atendimento à população e sobre os efeitos
negativos gerados por concursos mal elaborados, Fontainha (2014) emite um exemplo:

(...) O principal é a baixa eficiência do serviço público, porque junto com a falta de
vocação ainda há o fato de que as competências exigidas são adaptadas para o
contexto do concurso. (...) Um exemplo é o INSS, que seleciona seus técnicos
unicamente por provas de múltipla escolha que exigem conhecimentos de português,
informática e direito previdenciário. É um servidor que, dentre suas competências
fundamentais, deve atender ao público, composto em sua maioria por pessoas de
baixa escolaridade, que vão ao INSS tratar de um ponto essencial de sua
subsistência. São clientes que precisam do melhor atendimento possível para exercer
sua cidadania. Na lógica dos concursos, se dermos sorte, o selecionado vai conseguir
lidar com burocracias, apontar documentações necessárias e até acalmar o
nervosismo do cidadão. Mas temos apenas a garantia de que ali vai estar uma pessoa
que sabe responder a uma prova de múltipla escolha de direito previdenciário,
informática e português.
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Observe-se que não se trata aqui da criação de provas de concursos públicos que
venham a ser mais fáceis ou mais difíceis, mas que os processos seletivos de um modo geral
tenham maior conexão e coerência com as competências necessárias a cada cargo,
considerando as atribuições e complexidades presentes em maior ou menor grau em cada
função pública.
É preciso também que se diga que, em meio às disfunções e falhas, há exceções que
simbolizam êxito (mas que não deixam de ser apenas exceções): concursos preparados com
esmero, como determinada parte dos certames do Poder Judiciário, da diplomacia, alguns
concursos para docentes federais, entre outros.
Por outro lado, é difícil acreditar que as tantas seleções que se limitam a provas de
múltipla escolha consigam dar conta da complexidade dos cargos, a fortiori menos ainda da
magnitude inerente à própria administração pública que os acolhe – e sem a qual os próprios
concursos nos delineamentos contemporâneos dificilmente existiriam.
Outro aspecto imprescindível é o recrutamento e seleção por competências, tão em
voga no meio privado e ainda quase impensável no setor público brasílio.
Uma das técnicas mais utilizadas nessa prática é a entrevista por competências, cuja
inviabilidade momentânea de aplicação é igualmente contundente em grande parte do serviço
público, tendo em vista a confusão amplamente disseminada entre julgamento objetivo,
instrumento objetivo de avaliação e impessoalidade.
O panorama até então apresentado neste capítulo sugere algo: se, por um lado, houve
evolução em determinados subsistemas de RH da administração pública (Treinamento e
Desenvolvimento, por exemplo), por outro lado, outros subsistemas cruciais da área de
Recursos Humanos (Recrutamento e Seleção, por exemplo) simplesmente não registraram
avanço significativo nos últimos sessenta anos. Pior: estão defasados e em crise (COELHO,
2015).
A crise advém do fato de os concursos estarem sufocados por disfunções burocráticas
(idem, ibdem), ausência de diretrizes regulamentares mínimas, judicialização excessiva, perda
de foco e identidade (FONTAINHA et al, 2014) e várias outras falhas.
Na verdade, há uma crise atual, muito ligada aos fatores supra elencados, mas isso não
quer dizer que o modelo fosse virtuoso antes de tal crise. O modelo possui falhas congênitas:
priorizou o objetivismo desde a origem como forma de combater favorecimentos de toda
espécie, mas sufocou outros princípios essenciais, como razoabilidade e convergência ao
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cargo selecionado. Assim, tem forte inclinação a atender apenas precariamente (quando chega
a atender) o objetivo mais básico: selecionar o melhor candidato para cada vaga.
Se se observar os movimentos objetivistas desde o período do DASP (anos 1930), será
possível compreender que o modelo atual de concurso público (vigente há mais de meio
século) já nasceu contraproducente. Foi e é mantido porque tem a vantagem de ser impessoal
e democrático, o que lhe rendeu e rende forte legitimidade social. Mas não há evidências – e
muitos menos provas – de que seja efetivo em selecionar os mais aptos (algo básico demais
para um processo seletivo).
Se a população se sente contemplada por perceber que os concursos não favorecem
certas pessoas de modo particular, resta saber se essa mesma população se sente contemplada
com o tipo e o nível de atendimento que recebe por parte dos mesmos concursados em
delegacias, escolas, hospitais e outras repartições públicas.
Passou-se a buscar qualquer candidato, desde que não houvesse favorecimento. Não
importava e não importa se ele foi aprovado com base em acertos casuais (“chutes”). Importa
apenas que ele não tenha sido favorecido por ninguém, mas apenas por sua capacidade de
mesclar alguns acertos com os “chutes” nas respostas certas. Pouco interessa saber quais
competências ele possui, mesmo se sua aprovação ocorreu apenas porque ele pagou por um
curso preparatório que demonstra a exata proporção de alternativas “a” ou “c” que
determinada banca costuma usar de maneira quase canônica nas provas que elabora.
Ao contrário do que comumente se afirma, que existiria meritocracia nos concursos
públicos, em muitos certames o que há é a preocupação exclusiva em cumprir o princípio da
impessoalidade e evitar judicializações. Quando a impessoalidade é respeitada e o concurso
não é judicializado ao ponto de ser anulado, os incautos consideram que houve meritocracia.
Mas, onde há acerto casual não há mérito objetivo nem efetivo (como se verá, esse
tipo de acerto afeta a grande maioria dos concursos). Onde não há verificação de
competências e talentos, mas apenas quadrículos a marcar, não há mérito (e a maioria dos
concursos possui graves pobrezas avaliativas desse tipo). Logo, os próprios conceitos de
avaliação e mérito precisam ser melhor compreendidos e aplicados. E se não há competência,
talento e mérito, não faz sentido falar em meritocracia, nem como sistema nem como
ideologia.
O objetivismo, o academicismo e fenômenos da mesma monta aliados ao modelo
vigente de concursos terminaram por impactar não apenas os processos seletivos, mas
impediram e impedem a área de gestão de pessoas de atuar de modo integrado e estratégico,
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além de dificultar a efetividade das próprias seleções e dos serviços públicos (FONTAINHA,
2014) em incalculáveis e mui perceptíveis casos.
Coelho (op. cit., p. 76), escrevendo a pedido da Unidade Central de Recursos
Humanos da Secretaria de Planejamento e Gestão e para a FUNDAP (Fundação do
Desenvolvimento Administrativo do Governo do Estado de São Paulo), apresenta o seguinte
painel:

Mesmo em governos e organizações públicas em que a GRH tem
uma orientação mais estratégica ou, no mínimo, tática, o modelo de concurso
público sofre com a fragmentação entre as etapas de preparação do
edital, divulgação do certame para o público, contratação de empresa organizadora,
elaboração
dos
exames,
correção
das
provas,
formação
inicial
dos contratados e aplicação do estágio probatório, suscitando uma série
de distorções na seleção de pessoal. O desalinhamento dessas etapas dos
concursos públicos são per se falhas na GRH no setor público advindas da
falta de coordenação de seus subsistemas que se autonomizam – erroneamente – em
rotinas
funcionais
incomunicáveis.
Tais
falhas
se
somam
à
secundarização da inteligência de GRH e retroalimentam o círculo vicioso
do modelo de concurso público no Brasil, alentando a insuficiência ou ausência de
um ethos de serviço público. (grifos no original)

Na mesma esteira, Fontainha et al (2014, p. 134), escrevendo em atendimento a um
projeto do Ministério da Justiça (MJ), com apoio do Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento (Pnud), trazem um diagnóstico sobre os concursos públicos no
Brasil. Para eles, “o certame transformou-se em uma finalidade em si mesma, tendo perdido a
característica central de meio para alcançar um fim: a seleção da pessoa mais adequada à
função”.

2.3 Falhas metodológicas e conceituais em torno dos concursos públicos

Para eliminar distorções do passado (em que o imperador/monarca decidia quem
nomear e exonerar quase que por uma questão de estado de humor), investiu-se numa solução
sumária: substituir subjetivismos por objetivismos.
Segundo essa ótica, qualquer traço de subjetividade na avaliação poderia abrir
possibilidades de favorecimentos e afins e comprometer a lisura do processo.
Importante fazer a ressalva de que seleções para diplomatas, professores
universitários, juízes e outros cargos costumam ir além do instrumento das provas de múltipla
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escolha (exigem elaboração de peças e pareceres, prova oral e/ou prova didática, defesa de
memorial etc.).
Porém, num levantamento envolvendo 698 concursos federais entre 2001 e 2010 para
41.241 vagas, chegou-se à conclusão de que cerca de 97% dos concursos empregam critérios
objetivos (FONTAINHA ET AL, OP. CIT.) e em muitos desses existe apenas a prova
objetiva, como se pode verificar em dezenas de editais divulgados a cada ano em todas as
esferas e em todos os Poderes.
Além das provas objetivas, é comum haver avaliação de cunho prático para funções
operacionais como auxiliar de serviços gerais (prova física de condução de objetos pesados),
motorista (prova de condução de veículo), coveiro (inumação) e outros.
Enquanto isso, muitos concursos selecionam profissionais de todos os níveis de
escolaridade e nas mais diversas áreas (administração, medicina, pessoas, controladoria,
marketing, direito, logística, engenharia etc.) com base unicamente em uma prova de múltipla
escolha.
Na verdade, há ainda os exames médicos. Mas, como na maioria dos cargos eles não
aferem competências, poucos são os editais que os incluem como um componente do
processo avaliativo. Mesmo os certames com TAF – testes de aptidão física (que
correspondem a uma minoria das vagas ofertadas) – tendem a realizá-lo como avaliação
correlata, mas geralmente separada do exame médico admissional propriamente dito, tanto em
procedimentos quanto em cronograma.
Outra aplicação comum dos exames médicos em concursos públicos é a aferição da
condição de pessoas com deficiência. A perícia médica pode, inclusive, solicitar exames
complementares a fim de comprovar a deficiência e sua compatibilidade com as atribuições
do cargo.
Ainda assim, se um candidato que se inscreveu como deficiente não é considerado
como tal para efeito das vagas reservadas, ele é apenas transferido para as vagas de ampla
concorrência e, se tiver pontuação suficiente na dimensão efetivamente avaliativa do
concurso, continuará concorrendo normalmente no certame e poderá tomar posse sem
qualquer embaraço.
O dossiê médico, portanto, figura de fato apenas como rito admissional. Inclusive, na
ampla maioria dos casos, o exame médico ocorre somente após a homologação do resultado
final do concurso – convém lembrar que é a partir da homologação que passa a contar a
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validade efetiva do concurso público para fins de convocação, nomeação, posse e exercício
das funções.
Não por acaso, grande parte dos editais nem chega a divulgar a lista de exames
médicos e laboratoriais aos quais os candidatos serão submetidos no contexto do concurso.
Afirma-se genericamente que haverá exame médico admissional, mas sem detalhar nada
sobre o procedimento, tenha ele embasamento em lei específica ou não.
Fato é que, considerando-se as competências, em muitos certames os candidatos com
nível superior completo ganharão alguns dos maiores salários e terão cargos estratégicos e/ou
de chefia após serem submetidos exclusivamente a uma prova de múltipla escolha. Entre os
escriturários e vários outros cargos administrativos dos níveis fundamental e médio de
escolaridade, algo similar acontece: a avaliação objetiva é, muitas vezes, a única análise
efetuada.
É muito comum encontrar processos seletivos nos quais os candidatos passam por uma
prova de múltipla escolha e um exame médico (rito admissional) e, em seguida, estarão
destinados a passar décadas emitindo laudos, pareceres e diagnósticos; conduzindo reuniões;
celebrando e fiscalizando contratos; tramitando processos; auditando indicadores; decidindo
ou aplicando orçamentos; auxiliando a elaboração de políticas públicas; liderando equipes;
gerindo setores e órgãos públicos e assim sucessivamente.
Alguns desses receberão DAS (acréscimo remuneratório por atividades de Direção e
Assessoramento Superior) ou FG (acréscimo remuneratório por exercício de Funções
Gratificadas) e a administração pública será elogiada pelas nomeações “técnicas” ao atribuir
um cargo de chefia a alguém que se tornou servidor com base exclusivamente em uma prova
de múltipla escolha.
Esse é um dos pontos omitidos ou ignorados pelos defensores das nomeações
“técnicas” e “profissionais”. Igualmente, é um dos pontos cegos de quem defende maioria ou
exclusividade de DAS para concursados.
Se um médico cirurgião, por exemplo, é selecionado apenas por meio de provas de
múltipla escolha, passa décadas conduzindo cirurgias ou vem a se tornar chefe de um setor ou
diretor de um hospital público, é preciso verificar quão profissional é tal seleção e tal
nomeação, mas esse tipo de análise não costuma ser efetuada no Brasil. Aliás, convém
lembrar que desde o primeiro dia de trabalho como efetivo (e mesmo sem experiência) o
servidor poderá vir a assumir cargos de confiança e/ou de chefia.
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Certamente há um divórcio entre métodos de avaliação e atribuições do cargo em um
concurso para médicos que utiliza exclusivamente provas de múltipla escolha, deixando de
verificar algumas das competências mais evidentes do exercício daquela função pública.
Quanto às competências necessárias à função de chefia, um dos caminhos na literatura
brasileira é a reflexão de Pacheco (2002), para quem, além das sempre desejáveis
competências técnicas, há competências exclusivas e específicas de direção.
Há enfoques outros sobre o tema, como aquele proferido pelo IPEA (2015) que,
através da Nota Técnica no 16, traz um mapeamento sobre porcentuais de servidores com
DAS e que são filiados a partidos políticos, por exemplo, embora a própria NT reconheça as
limitações insofismáveis dessa informação.
Entretanto, a nomeação de concursados para DAS (embora salutar a priori), pode não
ser um indício de profissionalização em um nível tão efetivo quanto muitos defendem, tendo
em vista as muitas falhas dos próprios concursos e da própria legislação – sem falar no perfil
de parte dos concursados nomeados.
Logo, se há falhas graves no modelo de grande parte dos certames, não convém
considerar o servidor concursado como automaticamente “virtuoso e preparado” apenas em
função de sua aprovação em um concurso.
Se muitíssimos concursos têm baixíssima profissionalização – e o divórcio entre
muitos certames e as competências dos cargos é um dos indicadores disso – é preciso, então,
destacar os reais termos e limites de tal “profissionalização”, até para que não se adote o
piloto automático analítico-discursivo que existe em torno do tema “concurso público” no
Brasil.
Sobre isso, é oportuna a reflexão de Regina Pacheco (2010):

Destacar um espaço próprio para o exercício da função de direção, no setor público,
não significa negar a política. Importante ressaltar que, em todas as experiências em
curso, o que se busca é clarear os diferentes espaços – da política e da direção
profissional, em alguns casos fazendo recuar os limites da burocracia (nos países de
sistemas burocráticos consolidados); em outros, fazendo retroceder a ampla
discricionariedade dos políticos (nos países de sistemas burocráticos incompletos ou
inexistentes). (...) No panorama das experiências em curso, o Brasil é um grande
ausente. Nosso sistema combina amplas margens de discricionariedade aos políticos
com discursos em favor do modelo burocrático clássico – como se a solução
estivesse em reservar todos os cargos de direção a integrantes de carreiras
burocráticas. O desafio, portanto, no Brasil, é duplo: a um só tempo modificar as
práticas e atualizar o discurso. (p. 201)
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Não obstante, se muitos acusam os governos de clientelismo, fisiologismo, abuso de
poder e outras práticas nas nomeações de DAS e sugerem que a saída “justa” e “técnica” seria
priorizar o servidor concursado, vale lembrar quão falha é a legislação brasileira de concursos
e quão ainda mais falha e reducionista é a metodologia de grande parte dos exames no país.
Isso conduz o debate para além da realização de concursos públicos e, mesmo diante
de concursados, faz inferir com justeza que os critérios para certas nomeações estão além do
pouco que se pode avaliar em provas de múltipla escolha.

2.4 Ideologias e pressupostos que fundamentam os concursos

Algumas leituras sobre muitas das falhas dos concursos públicos no Brasil são
apresentadas por Fontainha et al (2014) e Coelho (2015).
No caso de Fontainha et al, algumas das soluções por eles propostas são um tanto
polêmicas (a extinção das provas de múltipla escolha, por exemplo), mas a obra apresenta
diagnóstico incisivo e fartamente fundamentado quanto a diversos desvios presentes nos
processos seletivos públicos brasileiros.
Eles falam da troika ideológica que fundamentaria os concursos públicos: republicana,
burocrática e meritocrática. E afirmam:

A primeira ideologia em questão é a ideologia republicana, sobre a qual se
debruçaram todas as iniciativas de diminuir o poder de nomeação das monarquias. É
através da ideologia republicana que a nomeação de funcionários diretamente pelo
poder eleito, ainda nos dias de hoje, será vista como resquício aristocrático. (pp. 910)

Já a ideologia burocrática segue o eixo conceitual weberiano (essencial à compreensão
do fenômeno da burocracia, do poder racional-legal e conceitos afins) e prevê, entre vários
outros itens, a seleção de pessoas através de concurso público. Porém,

Restava, ainda, o problema da necessária aproximação desta forma de seleção de
elites com outro valor de incontestável importância e que jamais poderia se chocar
frontalmente com a república: a democracia. Uma palavra, recentemente criada, veio
a representar o enlace entre estes dois titãs do ocidente moderno: a meritocracia.
Pela primeira vez escrita e publicada em 1956 no célebre “The rise of the
meritocracy” (Young: 1994), ela apareceu como característica de um novo modelo
de seleção de elites que superava a aristocracia do sangue e a plutocracia do
dinheiro, instituindo uma verdadeira meritocracia do talento (Idem, ib., p. 10)
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Quanto ao espírito republicano, embora seja um dos grandes fundamentos da
existência dos concursos públicos nas configurações atuais, não parece ser um componente
dos mais consistentes em grande parte dos servidores públicos brasileiros.
Nessa linha de raciocínio, sugestivo é o trabalho de Pinto (2014) que, entre diversas
temáticas, pesquisou sobre algumas motivações de servidores públicos para prestar novos
concursos.
No referido estudo, é evidenciado também um esforço colossal por parte dos
candidatos. A concorrência cada vez maior e a indústria de cursos preparatórios que só cresce
impõem uma competitividade que, guardadas as devidas proporções, até lembram algumas
das reflexões de Bourdieu e Passeron (2014) na obra “Os Herdeiros” ou ainda o pensamento
de Bourdieu (1989) sobre os preparatórios franceses às grandes écoles em sua La noblesse
d’état.
Sobre os cursos preparatórios brasileiros, há alguns muito específicos para carreiras
como a diplomacia ou a magistratura, por exemplo, e que guardam certa similaridade com o
caso francês (buscam um nível de disciplina, mentalidade e dedicação muito próprios e
bastante elevados cujo grau de internalização comportamental é tão ou mais importante
quanto a internalização dos conteúdos).
Entretanto, salvo exceções e em oposição ao modelo gálico, os preparatórios
brasileiros têm pouco teor de esprit de corps (o corporativismo costuma ser bem mais forte
nos conselhos profissionais, conforme retro, ou na fase em que o candidato já se tornou
burocrata – após a posse em cargo público).
Por outro lado se, na França, os preparatórios abordados por Bourdieu têm uma
organização bastante complexa e envolvem capital social, formação do habitus e outros
caminhos para que os filhos da burguesia acessem carreiras públicas e oportunidades de alto
nível, no Brasil boa parte dos preparatórios cultivam um forte pragmatismo, ensinando ao
candidato apenas os conteúdos que as bancas costumam cobrar e, claro, tenta-se formar o
habitus da autodisciplina e de se marcar “X” na opção certa (algo essencial para atender o
modelo predominante de provas que existe no Brasil).
Exemplo disso é que não são raros os verdadeiros tratados de como usar
criteriosamente (e com sucesso) o Cálculo Hipotético Universal Teórico Estimativo, cuja sigla
dispensa comentários e ajuda a inserir incontáveis candidatos entre os aprovados.
Interagindo com aprovados (servidores), Pinto entrevistou membros do Ministério
Público (o Parquet é instituição constitucionalmente apontada como essencial à justiça).
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Após ouvi-los, ela concluiu: “[...] O teor público da função mostra-se secundário.
Mesmo dentro do público, o que se coloca é um modo de funcionamento capitalista, que preza
pelos projetos de carreira e por signos de conforto” (p. 161).
Itens como baixa preocupação com a “coisa pública”, individualismo e corporativismo
exacerbados corroboram a visão de autores como Maritain (1952, p. 24), que há mais de meio
século emitiu um alerta:
O poder tende a aumentar o poder; a máquina do poder tende incessantemente a
expandir-se; a máquina suprema, legal e administrativa tende a uma autossuficiência
burocrática e gostaria de considerar-se a si mesma como um fim, não como um
meio.

Sob outro ângulo analítico, polêmicas recorrentes entre meritocracia, igualdade,
oportunidade e desempenho não são objeto deste trabalho, mas figuras como as progressões
automáticas e afins ajudam a responder parcialmente sobre a meritocracia no exercício de
funções públicas. Quanto ao acesso aos cargos públicos, Barbosa (1996) contribui para uma
eventual resposta:

(...) necessariamente, não é a existência ou não de um dispositivo como o concurso
que garante que um determinado sistema privilegie o mérito. Existem sistemas
meritocráticos que não selecionam os melhores por um concurso e sim pelo
desempenho já comprovado em determinadas tarefas ou pela qualificação.
Entretanto, no Brasil (...), o concurso é um elemento paradigmático na legitimação
de meritocracia. Na realidade, existe no plano das representações na nossa sociedade
uma superposição entre instrumentos democráticos, como é o caso do concurso, e
sistemas meritocráticos. (p. 74)

O imaginário popular, portanto, confere legitimação aos concursos e aos aprovados em
tais seleções, mas “a condição de funcionário público não é uma virtude” (LUSTOSA DA
COSTA, 2011, p. 111) – é um dos pontos a considerar no questionamento à sacralização
acrítica dos certames, um tema tabu em grande parte da literatura.
Desconstruir dogmatismos e aprimorar o concurso como meio e não fim em si mesmo,
para que atinja os reais objetivos que deveria almejar, é tarefa árdua, mas mui necessária.
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2.5 Algumas disfunções em concursos públicos

São recorrentes as críticas sobre os cargos de Direção e Assessoramento Superior
(DAS), que podem ser preenchidos, ao menos em parte, por pessoas não concursadas (os
chamados cargos em comissão).
Há quem defenda até que tais cargos deveriam ser ocupados exclusivamente por
concursados, o que conferiria um viés técnico ou profissional às nomeações e eliminaria o
clientelismo e outras falhas e disfunções de cada dia.
A propósito de práticas clientelistas, deve-se admitir que o ato de se nomear um
concursado para funções de direção é uma espécie de “carta de intenções” – mas talvez não
muito mais que isso. Como o nomeado não seria um “estranho” ao serviço público e sua
escolha, ao menos em tese, não seria mera arbitrariedade, pode ser salutar a priori. Mas a
efetividade das nomeações ditas “técnicas” é algo que precisa ser relativizado em oposição à
naturalização e ao tratamento quase diletante que a elas é dedicado.
Nomeações são consideradas técnicas pelo puro e simples fato de se tratar de um
servidor efetivo. Afinal, ele foi aprovado em um concurso! Mas aqui residem alguns
problemas cruciais.
A visão corrente de que a nomeação de concursados teria viés técnico (como se
burocratas e políticos fossem categorias mutuamente excludentes) é refutada pelas pesquisas
de D’Araújo (2009, 2014) sobre o perfil dos detentores de DAS no executivo federal,
abrangendo os mandatos de Fernando Henrique Cardoso, aqueles de Luís Inácio Lula da Silva
e chegando até o início do primeiro mandato de Dilma Vana Rousseff.
Entre muitos outros dados, ela demonstra que os servidores concursados com DAS
têm militância (inclusive político-partidária) e patamares associativos bastante superiores aos
do cidadão brasileiro médio, para dizer o mínimo.
Também Pacheco (2008) refletiu sobre o tema, demonstrando que o debate sobre
dirigentes, políticos e burocratas vai (ou deveria ir) muito além da ambiguidade contumaz,
sob pena de o Brasil “perder o timing” das reformas que poderiam melhorar o desempenho do
Estado.
A quase generalizada omissão analítica da literatura em relação a várias distorções dos
concursos públicos, aliada a certo dogmatismo em torno do tema, impedem um debate mais
amplo e mais realista.
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Os certames têm a inegável vantagem de ser um caminho mais democrático quanto ao
acesso (possibilidade de isenção de taxa de inscrição, sistemas de cotas, inscrições presenciais
e virtuais, entre outros), mas seguem eivados de falhas e arbitrariedades quanto à execução
(objetivismo engessado, ausência de nexo entre seleção e atribuições, inexistência de marco
regulatório e outros) e quanto à efetividade das nomeações (terceirizações espúrias, concursos
apenas para cadastro de reserva e afins).
Sobre disfunções no plano das cidades quanto à realização de concursos públicos,
Amorim (2008, 72) faz um recorte analítico em torno das municipalidades do Estado do Rio
de Janeiro. Um dos achados é que 72,09% dos municípios sequer possuíam alguma norma
que estabelecesse um porcentual mínimo de cargos em comissão para servidores, o que diz
muito sobre a legalidade e o perfil das nomeações de funcionários públicos nas dezenas de
cidades avaliadas.
Outro resultado mencionado na mesma obra reforça o perfil disfuncional e ilegal da
grande maioria dos municípios estudados por Amorim:

Quanto às demais 39 (trinta e nove) Câmaras de Vereadores, que representam 86,7%
(oitenta e seis vírgula sete por cento) do total pesquisado, registram os
relatórios que, tanto tempo após a edição da Emenda Constitucional n° 19, de 5 de
junho de 1998, funcionavam com elevados números de servidores admitidos por
meio de nomeação para cargos em comissão, chegando 3 (três) delas a admitir a
totalidade de seu pessoal dessa forma, numa demonstração de total desapreço pela
determinação constitucional inserta no inciso V, do artigo 37, de nossa Carta
Política, por parte daqueles que, a princípio, deveriam primar pela sua observância,
os membros do poder legislativo municipal, os vereadores. Nestas casas legislativas
pulula o empreguismo por intermédio de nomeações para cargos indevidamente
criados como de livre nomeação e exoneração. (p. 76)

Como o clientelismo e assemelhados foram e são abordados à exaustão na literatura e
em outros meios, talvez seja chegada a hora de evidenciar algumas das falhas legislativas,
conceituais e metodológicas que fazem de muitos dos maiores concursos do Brasil uma seara
quase tão preocupante quanto o próprio clientelismo que os concursos se propõem a
combater.
Apesar de alguns avanços, os concursos seguem dominados por várias disfunções, em
parte decorrentes da inexistência de uma regulamentação mínima sobre o tema.
Nem mesmo os requisitos para que uma empresa se torne e atue como uma banca
organizadora de concursos públicos são claros. O que há é um padrão relativamente
estabelecido com base numa espécie de tradição.
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Um dos reflexos disso é que, em muitos casos, aplica-se a Lei no 8.666/1993 (Lei de
Licitações) de modo amplamente discricionário ou, ainda, selecionam-se, via pregão
eletrônico (Lei no 10.520/2002), propostas por meio do quesito único do menor preço e não
pela qualificação técnica do proponente. Mas a discricionariedade, quando desprovida de
diretrizes mínimas (legais ou de razoabilidade), tende a produzir disfunções.
Alguns dos muitos exemplos ocorridos em concursos apenas entre agosto e outubro de
2016 podem ilustrar melhor a situação. A seguir, três exemplos muito recentes:
O primeiro caso é sobre exigências desprovidas de fundamento em concursos
públicos: o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de São Paulo divulgou, em agosto de 2016, um
edital onde solicitava exames médicos como Papanicolau e mamografia às candidatas. Além
de não medir capacidade laboral, eles não têm relação manifesta com as competências do
cargo e, no caso do Papanicolau (nome popular da colpocitopatologia oncótica), trata-se de
exame invasivo que só pode ser aplicado em mulheres com vida sexual ativa. Em setembro de
2016, após fortes questionamentos por parte dos candidatos, o TRE retificou o edital e excluiu
os referidos exames (G1, 2016).
Esse tipo de pedido ainda é comum no Brasil. Amplamente questionados, órgãos
públicos costumam alegar que tais exames têm fins preventivos às candidatas. Mas os
mesmos concursos que se preocupam com a prevenção da saúde da mulher não costumam
solicitar exames “preventivos” nessa mesma escala aos homens.
Sobre o processo de licitação para escolher a empresa que organizará o concurso, há
outro exemplo advindo do Poder Judiciário: o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE)
usou o critério menor preço no pregão para escolha da instituição que conduziria o certame do
tribunal e teve que eliminar (até setembro de 2016) nada menos que sete empresas. Havia
desde bancas com apenas dois anos de existência até empresas sem sítio na internet. A banca
AOCP, por exemplo, foi eliminada por propor preço inferior ao mínimo: “considerado
manifestamente inexequível, segundo interpretação do Tribunal sobre a lei de licitações, o
valor apresentado pela banca desclassificada foi de R$ 77,14, enquanto o mínimo exigido é de
R$ 85,66” (ESTRATÉGIA, 2016).
Sobre a elaboração de um edital, os requisitos de aprovação e o tratamento dispensado
aos aprovados, o case da Caixa Econômica Federal (CEF) parece bastante ilustrativo: a Caixa
realizou concurso nacional no ano de 2014 – apenas para cadastro de reserva – e obteve mais
de 1,2 milhão de inscritos. Em julho de 2016, encerraria a validade do certame e cerca de 30
mil aprovados (técnicos, médicos e engenheiros) não seriam convocados para posse. Poderia
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abrir novo concurso a qualquer momento, mas sentença judicial proferida em 6 de outubro de
2016 determinou a manutenção da validade do certame e convocação de até oito mil
aprovados, em cumprimento ao Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2014/2015 (FOLHA
DIRIGIDA, 2016).
Esses são apenas alguns dos incontáveis casos atuais que poderiam ser relatados. De
um modo ou de outro, proteger e aprimorar a conquista do concurso público é diferente de
sacralizá-la sem reconhecer e sem corrigir suas tantas disfunções.
É preciso reconhecer que o concurso público, nas configurações atuais, tem a salutar
tendência de respeitar o princípio da impessoalidade, evitando favorecimentos, filhotismos,
clientelismos, nepotismos e situações similares. Trata-se de inegável conquista histórica,
especialmente se se considerar a trajetória do Estado brasileiro com suas tendências
personalistas e patrimonialistas.
Todavia, resta claro que muitos outros princípios tão ou mais importantes – como
efetividade, proporcionalidade, isonomia e razoabilidade – nem sempre são o forte desses
mesmos processos seletivos que tanto primam pela impessoalidade.
O julgamento objetivo, é preciso que se diga, é uma aspiração muito forte não apenas
nos certames e se faz presente no tratamento que é direcionado aos servidores públicos
federais, conforme relato captado por Fontainha et al:

[...] passaram a gerir um cotidiano de trabalho repleto de pessoas que só podem ser
demitidas nos casos expressos em lei, dentro dos quais não se incluem questões
comportamentais ou mesmo a produtividade/desempenho [...] os servidores recémempossados não podem ser dispensados por questões posteriores à sua posse que,
mesmo estritamente afeitas ao seu desempenho e atuação no ambiente de trabalho,
não estejam expressas em lei (op. cit. p. 69)

O diploma legal citado no trecho reproduzido supra é o artigo 139 da Lei 8.112, de
1990 (que estabelece o regime jurídico dos servidores públicos civis da União Federal). Entre
a proteção trazida pela estabilidade (por vezes necessária) e o comodismo e a impunidade que
frequentemente nascem dessa mesma estabilidade, passeiam engessamentos e outras
distorções em relação a desempenho, comportamento, mérito etc., como aquelas apontadas
por Barbosa (1996, 1999).
Diante de cenários como esse, alterações e atualizações legislativas são importantes
para corrigir rumos e consolidar práticas, mas não são suficientes para, isoladamente,
introjetar princípios em toda uma sociedade, por mais que esses princípios possam resultar em
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benefícios a essa mesma sociedade. O mesmo ocorre com grande parte dos concursos
públicos, que sofrem a ausência de regulamentação mínima à altura da relevância e
complexidade do tema.
Ainda sobre o vácuo regulamentar da matéria, todas as colorações partidárias e
ideológicas que governaram a república brasileira desde 1988 pouco ou nada fizeram para
melhorar o cenário. Agiram de modos distintos sobre o quantitativo, realizando maior ou
menor número de certames e de contratações (CAVALCANTE; CARVALHO, 2016), mas
foram quase igualitárias em esquecer o qualitativo: em maior ou menor grau, todas foram
omissas na hora de regulamentar o assunto ou aprimorar o modelo.
Longe de engessar o poder decisório dos gestores públicos, a regulamentação mínima
orientaria para que tal poder fosse exercido com obediência a diretrizes básicas. A
razoabilidade seria uma delas.
Contudo, a construção ou revisão de diretrizes exige reflexões para que o processo não
ocorra de forma disfuncional.
No tocante às disfunções, é preciso registrar ainda que o objetivismo (um dos aspectos
analisados neste estudo) frequentemente aclamado como “justo”, “técnico” e “meritocrático”,
já fez com que um analfabeto, por exemplo, conseguisse ser aprovado para a faculdade de
direito de uma universidade do Rio de Janeiro, segundo noticiou o jornal Folha de São Paulo
(2001).
Como obviamente não sabia ler, ele saiu “chutando” as mesmíssimas opções (letras A
e B) ao longo de todo o exame e acabou sendo aprovado entre os dez primeiros colocados.
Depois da polêmica que se instalou e da grande repercussão midiática, a meritocracia
objetivista à brasileira sofreu um duro golpe: ao menos nos vestibulares de todo o Brasil,
passou a ser obrigatória a existência de uma prova eliminatória de redação, regra introduzida
como resposta do MEC aos fatos através da Portaria no 2.941, de 17 de dezembro de 2001.
Paralelamente, muitos até hoje continuam a ver riscos ao mérito na adoção de redações,
provas discursivas e afins em concursos públicos.
Resultado: enquanto é possível passar décadas como servidor concursado com base
unicamente em provas de múltipla escolha, ninguém consegue oficialmente passar um único
dia como estudante de nível superior no Brasil sem ter feito ao menos uma prova de redação.
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Nossos conhecimentos são apenas aproximação
da plenitude da realidade, e por isso mesmo são
sempre relativos; na medida, entretanto, em que
representam a aproximação efetiva da realidade
objetiva, que existe independente da nossa
consciência, são sempre absolutos. O caráter ao
mesmo tempo absoluto e relativo da consciência
forma uma unidade dialética indivisível.
Gaston Bachelard
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3 METODOLOGIA

Esta pesquisa será empreendida de forma descritiva, por meio de levantamento
bibliográfico/documental e análises comparativas. A seguir, o detalhamento metodológico sob
a taxonomia de Vergara (2005) e Gil (2008).

3.1 Tipo de pesquisa

3.1.1 Quanto aos fins:

a) Investigação descritiva: buscar-se-á identificar e descrever a eventual escassez de conexão
entre os concursos e as atribuições e/ou competências dos respectivos cargos públicos da
amostra selecionada (médicos e auxiliares em administração), utilizando-se, para tanto, de
levantamento bibliográfico/documental.

b) Comparativa: intenta-se comparar os aspectos avaliativos de processos seletivos públicos
para cargos com diferentes níveis de complexidade.

3.1.2 Quanto aos meios:

Levantamento bibliográfico: livros, artigos e publicações especializadas subsidiarão o
desenvolvimento do estudo;
Análise documental: ponto central da proposta. Envolve verificação analítica e/ou
análise de conteúdo de documentos oficiais, mormente editais de seleção, descrições de
cargos, legislações pertinentes e princípios da Administração Pública.

3.2 Estratégia de pesquisa

A pesquisa será predominantemente quantitativa, de modo a mensurar, dentro da
amostra selecionada, os traços quantitativos de cada categoria e subcategoria analítica do
fenômeno. Aspectos qualitativos serão também considerados na análise, mormente quanto à
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observância (ou não) aos princípios da Administração Pública no âmbito dos concursos
públicos.

3.2.1 Universo e delimitação da amostra

O universo a priori do presente estudo abrange desde milhares de prefeituras até
órgãos do governo federal, passando por estatais que figuram entre as maiores empresas do
mundo em seus ramos de atuação (Banco do Brasil, Petrobras, Caixa Econômica Federal e
outras).
Considerando-se tal magnitude em termos quantitativos, foi efetivado um primeiro
recorte: optou-se pela esfera federal, tanto por sua abrangência e porte quanto pelo qualitativo
menos disfuncional que possui em relação às demais esferas quanto à realização de concursos
públicos (COELHO, 2015).
Em seguida, um novo filtro: escolheu-se estudar, no plano federal, o âmbito do Poder
Executivo, detentor de maior capilaridade e de maior número absoluto de vagas. Nele, elegeuse a seara dos concursos públicos promovidos para vagas em cargos técnico-administrativos
das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES).
Em função de tais recortes amostrais, foi consultado o sistema e-MEC, descrito pelo
sítio oficial do Ministério da Educação (2016) como “cadastro de instituições e cursos de
educação superior” e “base de dados oficial e única de informações relativas às Instituições de
Educação Superior do Sistema Federal de Ensino”.
Segundo os critérios “categoria administrativa” e “pública federal”, as IES
(instituições de ensino superior) estão subdivididas nas seguintes organizações acadêmicas e
nos respectivos quantitativos: centros federais de educação tecnológica (2), faculdades (4),
institutos federais de educação, ciência e tecnologia (38) e universidades (63), totalizando 107
instituições federais de ensino superior em todo o país. Tais dados foram confirmados pelo
Censo da Educação Superior de 2015, divulgado em 06 de outubro de 2016 pelo MEC
(2016b).
Para uma ideia de escala da amostra, de acordo com os dados oficiais (MEC, 2016a),
os 38 institutos federais, por exemplo, possuem 644 campi em funcionamento em 568
municípios dos 26 estados e no Distrito Federal – tudo isso sem contar as 63 universidades
federais e suas dezenas de campi espalhadas por todos os estados do Brasil.
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Para efeito de análise de publicações oficiais das 107 instituições, foram considerados
apenas os editais que preenchessem necessariamente, e cumulativamente, estes dois
requisitos:

1) Que tivessem sido publicados no ano de 2016, garantindo a atualidade dos dados
da amostra;
2) Que apresentassem vaga(s) para médico e/ou auxiliar em administração,
garantindo o teor comparativo entre tais cargos, dados os seus diferentes
requisitos, complexidades e atribuições.

Assim, chegou-se à composição amostral descrita na Tabela 1:
Tabela 1 – Amostra em relação ao total de
Instituições Federais de Ensino Superior do Brasil
Relação de proporção por demonstração porcentual
Classificação das IFES
no MEC
Institutos federais

Amostra
(%)
19
38
(50,00%)
0
Centros federais de educação
02
(0%)
0
Faculdades federais
04
(0%)
31
Universidades federais
63
(49,00%)
50
IFES no país
107
(46,72%)
Fonte: Elaboração própria (2016)
Total

Conforme a Tabela 1 (acima), a amostra está subdividida em: 19 institutos federais de
educação (ou 50%) dos 38 existentes e 31 universidades federais (ou 49%) das 63 em
funcionamento. O total da amostra é de 50 representantes (ou 46,72%) das 107 instituições
federais de ensino superior de todo o Brasil.
Não foram identificados editais dos centros federais de educação (2 instituições) nem
das faculdades federais (4 escolas) que atendessem aos requisitos da amostra – editais
lançados em 2016 e com cargos de médico e/ou auxiliar em administração. Ressalte-se que
essas entidades representam 5,6% do grupo de 107 IFES, não gerando, contudo, impacto
quantitativo decisivo sobre o foco do presente estudo.
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Portanto, quase metade das instituições está representada na amostra, que também
reúne grande parte das maiores universidades federais do país em número de alunos (o que
influencia fortemente a definição do número de funcionários) – UFRJ, UFF, UFMG, UFBA,
UFG e outras.
Após análise de centenas de editais das 107 instituições, foram identificados e
selecionados aqueles que atendiam aos requisitos de cargo e temporalidade, sendo obtido
como amostra: 52 editais de 50 instituições diferentes (duas instituições participam com dois
editais cada – UFAL e UFPR – mas seus documentos serão computados como edital único
para cada uma delas).
O Quadro 1 apresenta todas as instituições cujos editais serão analisados nesta
pesquisa:
Quadro 1 – Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) analisadas neste estudo
Editais publicados apenas no ano de 2016 e contendo cargos de médico e/ou auxiliar em administração
Edital
Instituição
Ord.
(2016)
(por ordem alfabética)
1
010
FURG – Universidade Federal do Rio Grande (RS)
2
060
IFAL – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas (AL)
3
006
IFAM – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (AM)
4
001
IFAP – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá (AP)
5
002
IFB – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília (DF)
6
140
IFC – Instituto Federal Catarinense (SC)
7
011
IFCE – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (CE)
8
001
IFES – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (ES)
9
285
IFFar – Instituto Federal Farroupilha (RS)
10
043
IFG – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (GO)
11
002
IFMA – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (MA)
12
124
IFMG – Instituto Federal de Minas Gerais (MG)
13
079
IFPI – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (PI)
14
015
IFPR – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná (PR)
15
019
IFRN – Instituto Federal do Rio Grande do Norte (RN)
16
018
IFRS – Instituto Federal do Rio Grande do Sul (RS)
17
067
IFSC – Instituto Federal de Santa Catarina (SC)
18
036
IFSertão-PE – Instituto Federal Sertão Pernambucano (PE)
19
070
IFSul – Instituto Federal do Sul de Minas Gerais (MG)
20
035
IFTO – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (TO)
21
001
UFAC – Universidade Federal do Acre (AC)
22
030 e 032 UFAL – Universidade Federal de Alagoas (AL)*
23
002
UFBA – Universidade Federal da Bahia (BA)
24
126
UFES – Universidade Federal do Espírito Santo (ES)
25
122
UFF – Universidade Federal Fluminense (RJ)
26
050
UFG – Universidade Federal de Goiás (GO)
27
071
UFLA – Universidade Federal de Lavras (MG)
28
358
UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais (MG)
29
074
UFOP – Universidade Federal de Ouro Preto (MG)
30
026
UFOPA – Universidade Federal do Oeste do Pará (PA)
31
084
UFPE – Universidade Federal de Pernambuco (PE)
32
041
UFPel – Universidade Federal de Pelotas (RS)
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Quadro 1 – Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) analisadas neste estudo
Editais publicados apenas no ano de 2016 e contendo cargos de médico e/ou auxiliar em administração
33
340 e 341 UFPR – Universidade Federal do Paraná (PR)*
34
002
UFRA – Universidade Federal Rural da Amazônia (PA)
35
011
UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (RS)
36
293
UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro (RJ)
37
012
UFRPE – Universidade Federal Rural de Pernambuco (PE)
48
340
UFRR – Universidade Federal de Roraima (RR)
39
073
UFRRJ – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (RJ)
40
026
UFSB – Universidade Federal do Sul da Bahia (BA)
41
015
UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina (SC)
42
008
UFSCar – Universidade Federal de São Carlos (SP)
43
036
UFSM – Universidade Federal de Santa Maria (RS)
44
050
UFTM – Universidade Federal do Triângulo Mineiro (MG)
45
067
UFU – Universidade Federal de Uberlândia (MG)
46
002
UFV – Universidade Federal de Viçosa (MG)
47
001
UnB – Universidade de Brasília (DF)
48
647
UNIFESP – Universidade Federal de São Paulo (SP)
49
119
UNIPAMPA – Universidade Federal do Pampa (RS)
50
001
UNIRIO – Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (RJ)
* Instituição com dois editais publicados em 2016 (um com vagas para auxiliar em administração e outro com
vagas para médico). Neste caso, os documentos serão computados como edital único.
Fonte: elaboração própria (2016).

Outro aspecto relevante é que, entre as universidades federais, a expansão e criação de
novas instituições, intensificada a partir do ano de 2003, tende a reforçar ao menos em parte
os resultados do presente estudo, como se verá adiante.
Grande parte das novas universidades advém de desmembramentos de universidades
federais preexistentes, com evidentes vinculações de cultura organizacional e influência da
instituição anterior sobre a novata, inclusive nos processos seletivos. Tanto que muitos dos
reitores da fase de implantação das novas instituições são docentes provenientes das
universidades que sofreram o desmembramento.
Quanto à influência da instituição anterior sobre a seleção de pessoas da novata, não é
raro que aquela conduza concursos desta. Um dos exemplos emblemáticos é a Universidade
Federal do Pará (UFPA, 2016), cujo Centro de Processos Seletivos (Ceps) vem conduzindo os
concursos públicos de universidades “novatas”, como a UFRA (Universidade Federal Rural
da Amazônia), a UFOPA (Universidade Federal do Oeste do Pará) e a UNIFESSPA
(Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará), as duas últimas criadas a partir de
desmembramentos da própria UFPA em 2009 e 2013, respectivamente.
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3.2.2 Considerações outras sobre a amostra selecionada

De acordo com as definições de Massukado-Nakatani (2009), a pesquisa se valerá de
amostra não probabilística selecionada por intencionalidade ou julgamento e, quanto à
temporalidade do fenômeno: editais divulgados ao longo do ano de 2016, tendo 16 de outubro
como data-limite para coleta e cumprimento do cronograma de pesquisa.
Ressalte-se que foram efetivados enquadramentos e recortes amostrais de cunho
temporal e qualitativo, de modo a envolver tanto a relevância social dos atores analisados
quanto a atualidade da amostra, conforme descrito a seguir:

a) Visando conferir atualidade ao estudo, serão considerados apenas concursos
públicos federais cujos editais tenham sido lançados no ano de 2016 (de 1º de janeiro a 16 de
outubro, data de corte da coleta para cumprimento do cronograma de pesquisa);
b) Apenas concursos federais (respaldo qualitativo da amostra);
c) Concursos de Instituições Federais de Ensino Superior;
d) Somente editais que contenham vagas para médico e/ou auxiliar em administração
constituem objeto do estudo. A escolha dos referidos cargos busca permitir melhor gestão do
cronograma da presente pesquisa e prioriza a disparidade de atribuições e de níveis de
complexidade dos mesmos, ensejando e reforçando aspectos comparativos entre ambas as
funções e ressaltando a relevância social que ambas possuem.
A definição da amostra está fundamentada em outros aspectos aqui considerados
importantes e/ou estratégicos e que qualificam o grupo selecionado, conforme aponta-se a
seguir.
A grande maioria das IFES (Instituições Federais de Ensino Superior) é dotada (em
tese) de um nível de autonomia que muitos órgãos e entidades do poder público não têm. As
universidades “gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira
e patrimonial” (Art. 207 da Constituição Federal de 1988) – entendimento também presente
na LDB (Lei no 9.394 – de Diretrizes e Bases da Educação Nacional).
Também os Institutos Federais são portadores de autonomia administrativa,
patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar (Art. 1º, parágrafo único, da Lei no
11.892, que instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica em
todo o país).
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As IFES possuem expertise para executar avaliações e processos seletivos. Aliás, antes
do surgimento do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e do Sisu (Sistema de Seleção
Unificada), várias universidades passaram décadas elaborando o seu próprio concurso
vestibular, um dos tantos motivos da experiência acumulada em avaliar pessoas.
Muita delas atuam como bancas examinadoras ou são detentoras de suas próprias
bancas, formalmente estabelecidas e com forte atuação. Há universidades que são associadas
a bancas e, em muitos casos, atuam inclusive conduzindo concursos de órgãos externos, como
tribunais, prefeituras, ministérios e outros. Exemplos de bancas examinadoras nascidas ou
mantidas totalmente ou parcialmente por universidades públicas federais: Cespe-UnBCebraspe, Cesgranrio, Funrio, NCE/Ufrj, NC/Ufpr, Cefet Minas, Coseac/UFF, Ceps/Ufpa,
Comperve/Ufrn e várias outras (PCI, 2016).
Fornecem também significativa parte dos membros de bancas examinadoras ou
organizadoras do mercado privado (especialmente para elaboração e correção de questões de
provas), sem falar em atividades de consultoria, projetos, convênios, parcerias e o universo de
publicações de toda sorte em diversas áreas de conhecimento.
São instituições com significativa parte do corpo docente e técnico qualificado para
elaboração e aplicação de provas de diversas naturezas (práticas, físicas, teóricas, simulações,
discursivas, didáticas, objetivas, laboratoriais e outras). Atuam em segmento sensível às
diversas competências necessárias às atribuições de vários cargos, já que são formadoras de
profissionais em múltiplos campos de atuação mercadológica e acadêmica.
As IFES são formadoras e fornecedoras de mão de obra qualificada (inclusive em
atividades de alta complexidade) para o mercado de trabalho em geral e concentram, por
exemplo, ampla maioria da oferta de cursos de doutorado em todas as áreas de conhecimento
no país.
Muitas delas possuem todos os níveis de escolaridade: do ensino fundamental, nas
escolas de aplicação e colégios universitários das próprias IFES, ao pós-doutorado, passando
por nível médio, médio técnico, graduação e pós-graduação lato e stricto sensu.
As universidades federais proporcionam amplitude do raio de atuação, especialmente
no caso dos médicos (um dos cargos desta amostra), que podem participar de atividades
acadêmicas e podem eventualmente vir a atuar em docência, para além das atividades
inerentes ao cargo, o que difere muito da realidade e das possibilidades da grande maioria dos
hospitais brasileiros, públicos ou privados.
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As universidades e especialmente os institutos federais possuem capilaridade, com
presença em todos os Estados da Federação, das capitais a dezenas de cidades de pequeno
porte no interior, possibilitando uma análise ao mesmo tempo regional e nacional das práticas
recorrentes de seleção em todo o território.
Também há a condição menos disfuncional dos certames federais em comparação a
boa parte dos processos seletivos estaduais e municipais, conforme apontado por Coelho
(2015). Em diapasão semelhante, afirma Lustosa da Costa (2011):

Para os estados, apesar de alguns avanços em anos mais recentes, a política de ajuste
fiscal paralisou, durante muito tempo, a realização de concursos públicos. O quadro
do funcionalismo dos estados ficou congelado, proliferaram os terceirizados, os
efetivos envelheceram e o recrutamento de funcionários passou a ser feito de
diversas maneiras. Nos últimos oito anos, os governos estaduais voltaram a fazer
concursos regularmente e começaram a promover a profissionalização, com
carreiras organizadas para o fisco, para a gestão pública, o magistério etc. Nos
municípios, contudo, a situação é bem mais grave. Durante muitos anos, passaram
por esse mesmo processo de crise, sem recrutar ninguém por meio de concurso.
Ainda hoje a situação é muito difícil. O número de cargos em comissão é bastante
elevado e, salvo raras exceções, não há percentual mínimo para preenchimento por
parte de servidores efetivos. (p. 111-112)

Importa dizer que parte significativa do cenário descrito supra adveio em conjunto, em
decorrência ou a despeito do movimento da Nova Gestão Pública, o que aponta de uma forma
ou de outra para contradições, disfunções e/ou certa margem de ineficiência da New Public
Management em terras brasileiras (a mesma que pretendia fazer da eficiência um bastião do
serviço público).
Ainda sobre eficiência, um dos grandes indicadores adotados têm sido os rankings e
métricas afins. Independentemente dos questionamentos que ocorrem em torno de tais
métricas, optou-se por citá-las como forma mais objetiva de análise e comparação entre as
instituições da amostra, o que não esgota (pelo contrário) os debates sobre qualidade,
produtivismo, eficiência, metodologia, desempenho e assemelhados – das instituições e dos
próprios rankings.
Aqui, para efeito de ilustração, serão apresentados dados de quatro rankings: o
primeiro é o IGC (Índice Geral de Cursos) do MEC, que avalia indicadores de qualidade de
milhares de instituições de ensino superior do Brasil (faculdades, centros universitários e
universidades). A nota varia de 1 a 5 e compõe um ranking do MEC (UOL, 2015). Na versão
mais atual (publicada em 18 de dezembro de 2015), apenas 12 universidades (todas públicas)
atingiram a nota máxima. Destas, 11 eram federais: UFRGS, Unila, UFMG, Unifesp, UFSC,
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UFRJ, UFV, UFABC, UFLA, UnB e UFSCar. Das 11, apenas duas (Unila e UFABC) não
constam da amostra desta pesquisa.
O segundo dado provém de outro estudo doméstico: o Ranking Universitário da Folha
(RUF, 2016), divulgado pelo jornal Folha de São Paulo em 19 de setembro de 2016, e que
mapeou 195 universidades brasileiras (públicas e privadas). As três federais (UFRJ, UFMG e
UFRGS) melhor posicionadas (estão entre as cinco primeiras no RUF), estão na amostra,
inclusive a primeira colocada nacional que, segundo o RUF, é a UFRJ.
O terceiro é o ranking internacional Times Higher Education (THE) Latin America de
2016 – um dos principais do mundo – que divulgou que o Brasil possui 23 das 50 melhores
universidades da América Latina. Na THE, a USP (universidade pública estadual) é a líder do
bloco latino-americano. Entre as 15 melhores na THE, estão algumas federais brasileiras:
UFRJ (5º), UFMG (7º) e UFSC (12º) – todas presentes na amostra. Entre a 16ª e a 50ª posição
na América Latina, há outras nove federais: UFV, UFABC, UFPE, UFLA, UFG, UFF, UFPR,
UFRN e UFOP. Das nove, apenas duas (UFABC e UFRN) não figuram na amostra.
O quarto dado é o ranking global da THE 2016-2017 (World University Rankings),
divulgado em 21 de setembro de 2016. Ele aponta as 980 melhores universidades do mundo,
após analisar instituições de 79 países. A publicação original (em inglês) sintetiza: “This
year’s rankinkg, which includes institutions from 79 countries, represents an elite 5 per cent
of the world’s higher education institutions” – ou seja, a THE afirma ter selecionado em 79
países as instituições que representam aqueles 5% que formam a elite do ensino superior
mundial.
Na THE global figuram 27 universidades brasileiras (18 delas, federais) entre as 980
melhores do mundo. São divulgadas as posições específicas das 200 primeiras colocadas, de
modo que as demais aparecem em blocos de 50 ou mais. Para a THE, a USP é a brasileira
melhor colocada no mundo (entre 251ª a 300ª posição).
Entre 300 e 500 posições depois, aparecem as primeiras instituições federais
brasileiras: UFABC, UFMG, UFPR, UFRJ, UFRGS, UFSC e Unifesp (601-800). As demais
são: Ufba, UFC, UFG, Ufop, UFPE, UFRN, UFSM, UFSCar, Ufla, UFV e UFF (801-980). Das
18 federais brasileiras entre as 980 melhores universidades do mundo, apenas três (UFABC,
UFRN e UFC) não constam da amostra deste estudo.
Ressalte-se que os rankings citados e suas eventuais vinculações aos resultados da
pesquisa não serão objeto de análise. Eles constituem apenas um dado de referência
quantitativa e qualitativa acerca das instituições estudadas.
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3.3 Dos cargos selecionados

Muitos dos resultados obtidos em relação a ambos os cargos da amostra refletem um
fenômeno maior, presente (em maior ou menor grau) em todos os Poderes da República e em
incontáveis outros órgãos públicos de todas as esferas administrativas. Embora sob outro
foco, o estudo de Fontainha et al (2014) dialoga com esse panorama, demonstrando falhas em
concursos, por exemplo, para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), autarquia do
Ministério da Previdência e Assistência Social, e para o Ministério da Saúde (MS).
No âmbito deste estudo, considerou-se o cargo de médico, que abrange todas as
especialidades da medicina humana eventualmente presentes nos editais de concursos
públicos. Exemplo: cargo de médico/especialidade cirurgia torácica, médico/especialidade
cirurgia geral, médico/especialidade psiquiatria, médico/especialidade cirurgia oncológica e
assim sucessivamente. Ou seja, em que pese à presença de diversas especialidades, o cargo é
sempre o mesmo: médico. E assim ele será analisado, tal como aparece nos editais dos
concursos.
Como o cargo de auxiliar em administração, por seu turno, não possui especialidades e
não exige nenhuma formação específica, considerou-se simplesmente a função em sua
nomenclatura única adotada em todos os editais – auxiliar em administração.
Além das descrições de cargos identificadas nos editais e/ou nos sítios eletrônicos
oficiais das IFES (que não apresentam diferenças relevantes entre si quanto a esse quesito,
tendo em vista que os cargos em todas as IFES seguem um único plano de carreira do
Governo Federal), foram utilizados de modo complementar os conteúdos da CBO
(Classificação Brasileira de Ocupações), do Ministério do Trabalho e Emprego (2016).
O plano de carreira em comento está estabelecido por meio da Lei no 11.091, de 12 de
janeiro de 2005, que estruturou o Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em
Educação (PCCTAE) no âmbito das Instituições Federais de Ensino Superior de todo o
território brasileiro. Tal plano segue único, nacional e vigente desde então para os cargos
técnicos das IFES.
Importa ressaltar que, apesar da vigência da gestão por competência no Poder
Executivo desde o ano de 2006 (Decreto no 5.707), o PCCTAE (de 2005) não sofreu
atualizações para agasalhar tal nova legislação, de modo que muito se fala em atribuições e
em descrições de cargos na maioria dos editais da amostra deste estudo, mas não há um
mapeamento estruturado de competências dos cargos do plano de carreira em questão.
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Aqui, portanto, trata-se por aproximação e inferência a questão das competências nos
cargos de Auxiliar em Administração e Médico. Exemplo: ambos têm a incumbência de
prestar diferentes tipos de atendimento ao público, o que demanda competências óbvias de
empatia, urbanidade, cortesia, comunicação e outras.
Como o PCCTAE e a maioria das dezenas de universidades do Brasil (estas que se
propõem a ensinar competências a milhões de pessoas) não mapearam as competências de seu
próprio corpo técnico, segue-se com mais esse limbo. Em mais de uma década de vigência do
PCCTAE e da PNDP, o que há (quando muito) são iniciativas individuais e isoladas de
mapeamento de competências, mas que tendem a se voltar ao funcionamento interno das
instituições (ainda quando muito), nunca sendo levadas aos editais e aos processos seletivos.
Nestes, a hegemonia é da “descrição” ou das “atribuições do cargo”.
Entretanto, longe de prejudicar este estudo, esse tipo de pendência só vem a reforçar as
hipóteses desta pesquisa e confere ainda mais sentido aos resultados encontrados.
Os editais da amostra citam com grande frequência a avaliação de conhecimentos
(efetuada na maioria das vezes, como se verá, apenas através de provas de múltipla escolha),
mencionam com certa frequência a aferição de habilidades (realizada na maioria dos casos
ainda e exclusivamente por meio de provas objetivas de múltipla escolha) e não mencionam
atitudes (dos 52 editais mapeados, apenas aquele da UFTM – Universidade Federal do
Triângulo Mineiro – se ocupou de tal terminologia e de tal aferição por meio de uma prova
prática).
Por todo essa conjuntura, na análise de resultados, ou haverá tais inferências ou serão
confrontadas as ferramentas avaliativas e as atribuições dos referidos cargos, partindo-se do
princípio básico de que deve haver coerência entre o processo seletivo (metodologias,
requisitos, fases) e o cargo em disputa, até para que se possam aferir no concurso as
competências necessárias (tácitas ou expressas) ao exercício das funções.
Nesse diapasão, considera-se também aqui mais uma premissa: deve haver
proporcionalidade entre as exigências de cada cargo na seleção e o grau de especificidade e
natureza das atribuições envolvidas.
Tais pressupostos não constituem nenhuma novidade. Pelo contrário. Foram
sintetizados na Constituição Federal há quase duas décadas através da Emenda no 19/1998.
Diz o Art. 39, § 3º, da Carta Magna:
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Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII,
VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei
estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o
exigir. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) – grifos nossos

Não bastasse isso, a mesma Constituição traz no seu Art. 37, Inciso II, um trecho
esclarecedor (também no contexto da Emenda 19) que, somado ao Art. 39, § 3º (supra),
parece aclarar bastante os debates ou dúvidas sobre o tema:
a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em
concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as
nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e
exoneração; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) – grifos
nossos

O trecho grifado foi inserido na Carta em 1998 através da Emenda Constitucional n o
19. A Emenda é parte de um processo muito mais amplo: foi através dela que se
institucionalizou a visão gerencial na Administração Pública brasileira. Tal contexto é
amplamente conhecido – e debatido – sob alguns títulos, como “reforma gerencial do Estado”,
“reforma do aparelho do Estado”, “reforma Bresser”, “reforma do Estado brasileiro” e outros.
Contudo, para além das colorações e debates sobre a reforma do Estado (a serem
retomados de modo mais detalhado em estudos posteriores), a questão aqui outra: verificar
como se processam os concursos públicos no âmbito desse mesmo Estado.
Com base na dimensão avaliativa dos processos seletivos (etapas, tipos de provas,
exigências), será possível fazer inferências sobre se princípios basilares como aqueles
ilustrados nos artigos 37 e 39 são respeitados (ou não) na seleção de pessoas para o setor
público, tomando como ponto de referência os concursos das instituições federais de ensino
superior. A aferição sobre o pressuposto administrativo de se buscar “a pessoa certa para o
lugar certo” será decorrência natural dos dados anteriores.
Porém, independentemente do eventual discurso de gestores à mídia, das opiniões
gerenciais ou do conteúdo de peças publicitárias institucionais, optou-se aqui por verificar
aquilo que efetivamente seleciona servidores para a Administração Pública: editais oficiais de
concursos públicos. Assim, buscar-se-á aferir as principais ferramentas e etapas que compõem
oficialmente a avaliação e seleção de pessoas e descrever algumas das principais
características de tal fenômeno.
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Todos os editais selecionados e analisados na amostra – e que são o subsídio
fundamental dos resultados obtidos – apresentam links que remetem aos respectivos sítios
eletrônicos divulgados na Rede Mundial de Computadores, conduzindo o leitor diretamente
aos endereços oficiais das instituições contratantes, das organizadoras dos certames e/ou dos
diários oficiais.
Portanto, a aferição do banco de dados deste estudo dispensa a interação com gestores,
servidores públicos e mesmo com o autor, concedendo liberdade ao interessado sem que ele
precise se submeter a embaraços de toda sorte para ter acesso a dados que nada mais são do
que um direito legítimo de qualquer cidadão.
Prima-se ainda neste estudo por três atributos: verificabilidade, objetividade e
transparência, tanto dos resultados quanto dos documentos que os originaram – não por acaso,
esses são três dos atributos que também norteiam em grande parte os concursos públicos.

3.3.1 Do cargo de Auxiliar em Administração e sua descrição

Tal como várias outras instituições, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná
(UTFPR, 2016) e a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE, 2016)
disponibilizam em seus sítios eletrônicos a descrição de múltiplos cargos. Para propiciar
maior entendimento sobre a função de auxiliar em administração, reproduz-se integralmente
no Quadro 2 a descrição de ambas as instituições para o referido cargo:
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Quadro 2 – Descrição de cargos: Auxiliar em administração
Em consonância com a Lei no 11.091, de 12 de janeiro de 2005 –
Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação (PCCTAE)
Nível de Classificação: C
Denominação do cargo: Auxiliar em administração
Código CBO: 4110-05
Requisitos de qualificação para ingresso no cargo
Escolaridade Ensino Fundamental completo
Outros Experiência de 12 meses
Habilitação
Profissional
Descrição sumária do cargo
Executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística, bem como,
tratar documentos variados, preparar relatórios e planilhas, cumprindo todo o procedimento necessário
referente aos mesmos.
Descrição de atividades típicas do cargo
Tratar documentos: Registrar a entrada e saída de documentos; triar, distribuir, conferir e classificar
documentos
conforme
normas;
identificar
irregularidades
nos
documentos;
conferir
cálculos; arquivar documentos.
Preencher documentos: Digitar textos e planilhas, preencher formulários, preparar minutas.
Preparar relatórios formulários e planilhas: Coletar dados; elaborar planilhas de cálculos; confeccionar
organogramas, fluxogramas e cronogramas; efetuar cálculos; elaborar correspondência.
Acompanhar processos administrativos: Verificar prazos estabelecidos; localizar processos; encaminhar
protocolos internos; atualizar cadastro; expedir ofícios e memorandos.
Prestar apoio logístico: Controlar material de expediente; levantar a necessidade de material; requisitar
materiais; solicitar compra de material; conferir material solicitado; providenciar devolução de material fora
de especificação; distribuir material de expediente; controlar expedição de malotes e recebimentos; pesquisar
preços.
Assistir à Direção do órgão no levantamento e distribuição dos serviços administrativos, auxiliando na
elaboração da política de sua área de atuação e participando da elaboração de projetos, estudos e análise para
melhoria dos serviços.
Organizar e executar atividades administrativas nas áreas de gestão de pessoas, administração, acadêmica,
orçamento, finanças e patrimônio, logística e de secretaria; atender usuários, fornecendo e recebendo
informações; tratar de documentos e atos administrativos, cumprindo todo o procedimento necessário
referente aos mesmos.
Auxiliar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.
Utilizar recursos de informática.
Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.
Fonte: Adaptado pelo autor (2016) a partir de: www.utfpr.edu.br/servidores/portal/carreira-e-remuneracao/
taniveldeclassificaoC.pdf e http://www.sugep.ufrpe.br/sites/ww2.sugep.ufrpe.br/
files/servicos/documentos/nivel_c.pdf

O quadro acima evidencia que o cargo de auxiliar em administração exige o nível
fundamental de escolaridade e prevê atividades de baixa complexidade, predominantemente o
trato de documentos, apoio a atividades administrativo-operacionais e outros serviços
assemelhados.
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3.3.2 Do cargo de Médico e sua descrição

Entre as muitas universidades que disponibilizam descrições dos cargos técnicos, a
Universidade de Brasília (UNB, 2015) apresenta uma versão detalhada de diversos cargos. A
descrição do cargo de médico será reproduzida na íntegra no Quadro 3 para permitir uma
compreensão mais fidedigna acerca da função:
Quadro 3 – Descrição de cargos: Médico
Em consonância com a Lei no 11.091, de 12 de janeiro de 2005 –
Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação (PCCTAE)
Nível de Classificação: E
Denominação do cargo: Médico Clínico (Médico/Especialidade)
Código CBO: 2231 (família)
Requisitos de qualificação para ingresso no cargo
Escolaridade Curso superior em Medicina
Outros
Habilitação Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957 - Dispõe sobre os Conselhos de Medicina, e dá
Profissional outras providências. - Decreto nº 44.045, de 19 de julho de 1958 - Aprova o regulamento do
Conselho Federal e Conselhos Regionais de Medicina a que se refere a Lei nº 3.268/57. - Lei
nº 6.932, de 07 de julho de 1981 - Dispõe sobre as atividades do médico residente e dá
outras providências. Registro no Conselho competente.
Descrição sumária do cargo
Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; implementar ações para promoção da saúde;
coordenar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaborar
documentos e difundir conhecimentos da área médica. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e
extensão.
Descrição de atividades típicas do cargo
Aplicar os conhecimentos de medicina na prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças do corpo humano.
Efetuar exames médicos, fazer diagnóstico, prescrever e ministrar tratamento para diversas doenças,
perturbações e lesões do organismo humano e aplicar os métodos da medicina preventiva.
Praticar intervenções cirúrgicas para correção e tratamento de lesões, doenças e perturbações do corpo
humano.
Aplicar as leis e regulamentos de saúde pública, para salvaguardar e promover a saúde da coletividade.
Realizar perícias médicas.
Realizar pesquisas sobre natureza, causas e desenvolvimento de enfermidades.
Estudar o organismo humano, os microrganismos e fazer aplicação de suas descobertas.
Utilizar recursos de Informática.
Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.
Fonte: Adaptado pelo autor (2016) a partir de: http://www.cespe.unb.br/concursos/FUB_15_1/arquivos/
descricao_detalhada_dos_cargos_nivel_superior_concurso_fub_2015.pdf

Preliminarmente, com base no quadro supra, observe-se que o cargo de médico exige
formação específica de nível superior e prevê atividades de ampla complexidade, entre elas a
realização de intervenções cirúrgicas. Em alguns dos editais da amostra, dependendo da área
de habilitação, são exigidos requisitos adicionais como residência médica e outros.
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3.4 Vagas da amostra

A quantidade de vagas (por cargo e no total) a que se chegou neste estudo foi de 145
Auxiliares em administração e 194 Médicos, totalizando 339 vagas distribuídas pelos 52
editais e pelas 50 instituições da amostra, conforme detalhamento na Tabela 2:

Tabela 2 – Quantitativo de vagas da amostra por IFES
Subdivisão por instituição e cargo
Vagas para
Vagas
Ord.
Edital
Instituição
Auxiliar em
para
administração
Médico
1
010
FURG
0
3
2
060
IFAL
2
0
3
006
IFAM
4
0
4
001
IFAP
4
4
5
002
IFB
7
0
6
140
IFC
6
3
7
011
IFCE
9
1
8
001
IFES
19
0
9
285
IFFar
0
1
10
043
IFG
0
1
11
002
IFMA
1
5
12
124
IFMG
10
0
13
079
IFPI
9
3
14
015
IFPR
13
1
15
019
IFRN
4
3
16
018
IFRS
0
1
17
067
IFSC
0
2
18
036
IFSertão
0
1
19
070
IFSul
1
0
20
035
IFTO
0
1
21
001
UFAC
1
3
22
030
UFAL*
5
3
23
002
UFBA
2
9
24
126
UFES
3
1
25
122
UFF
11
3
26
050
UFG
3
2
27
071
UFLA
1
1
28
358
UFMG
0
4
29
074
UFOP
0
1
30
026
UFOPA
0
1
31
084
UFPE
9
0
32
041
UFPel
0
2
33
340
UFPR*
1
4
34
002
UFRA
0
1
35
011
UFRGS
0
6
36
293
UFRJ
0
23
37
012
UFRPE
3
1
38
340
UFRR
4
0
39
073
UFRRJ
0
2
40
026
UFSB
0
4
41
015
UFSC
4
0
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Tabela 2 – Quantitativo de vagas da amostra por IFES
Subdivisão por instituição e cargo
42
008
UFSCar
0
1
43
036
UFSM
2
1
44
050
UFTM
0
2
45
067
UFU
0
2
46
002
UFV
2
0
47
001
UnB
5
2
48
647
UNIFESP
0
25
49
119
UNIPAMPA
0
1
50
001
UNIRIO
0
59
Auxiliar em
Médico
administração
Subtotal de vagas por cargo
145 (A)
194 (M)
Total de vagas da amostra
339
* Instituição com dois editais publicados em 2016 (um com vagas para
auxiliar em administração e outro com vagas para médico). Neste caso, os
documentos serão computados como edital único.
Fonte: elaboração própria (2016).

3.5 Coleta de dados

Proceder-se-á a coleta dos dados desta pesquisa através de fontes oficiais,
especialmente os editais publicados e as legislações atinentes à temática, conforme
detalhamento a seguir:

a) Bibliográfica: dados coletados por meio de fontes como publicações especializadas,
livros, artigos e afins, de modo a tentar captar o estado da arte acerca dos concursos públicos
no Brasil.
b) Documental: dados coletados em fontes como leis, editais, descrições de cargos e
outros. Por se tratarem de documentos oficiais e pelas contradições potencialmente envolvidas
em tais dados, eles constituem a espinha dorsal para que o presente estudo venha a se mostrar
exitoso.

3.6 Tratamento dos dados

Os dados coletados serão tratados à luz de análises de frequência, de conteúdo e
análises comparativas, expondo a participação porcentual de aspectos como quantidades e
tipologias de provas nos certames, variedade de fases, exigências avaliativas presentes nos
editais dos processos seletivos, entre outros.
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Serão contabilizadas as eventuais contradições identificadas em publicações editalícias
como, por exemplo, a exigência (ou não) de experiência para um mesmo cargo entre
diferentes instituições; o número de editais que cobram provas dissertativas (consideradas
mais complexas) para cargos de nível fundamental e aqueles que prescrevem apenas provas
objetivas para cargos expressamente mais qualificados (como os de nível superior), por
exemplo.
Serão produzidos gráficos, quadros e tabelas que buscarão demonstrar o fenômeno de
maneira mais clara e didática.

3.7 Categorias e subcategorias a serem analisadas

As categorias foram definidas segundo o seguinte critério: elas refletem os tipos de
provas e o requisito de experiência dos concursos da amostra, de modo que apenas as
tipologias de avaliação empregadas nessa mesma amostra (objetivas, discursivas, títulos e
práticas) serão analisadas.
A exigência de experiência também será considerada por figurar como elemento
avaliativo de competências (habilidades), bem como por seu potencial de comparatividade em
relação a outra categoria: a prova de títulos. Ressalte-se, todavia, que a categoria 1-A –
Análise de frequência dos termos “Competência”, “Conhecimento”, “Habilidade” e/ou
“Atitude” nos editais é apenas complementar. Embora não demonstre o aspecto avaliativo
propriamente dito dos certames, sinaliza parcialmente sobre o alcance que os conceitos
relacionados às competências possuem (ou não) nas instituições.
O Quadro 4 – “Categorias e subcategorias analisadas” – expõe as categorias e
respectivas subcategorias a serem tomadas como objeto de análise neste estudo. Elas buscam
descrever como se processa a seleção de pessoas na amostra, ensejando visão mais clara e
objetiva sobre o fenômeno e possibilitando a construção de inferências a partir dos resultados
obtidos.
A fim de se buscar um panorama que demonstre a prática oficial, os resultados
colhidos e analisados mais adiante neste estudo advêm exclusivamente de documentos oficiais
(editais de concursos públicos, descrições de cargos, leis e afins).
Em todas as cinco categorias e 12 subcategorias (exceto a 5-C – “Provas
práticas/Como se processa a prova prática”) será empregada a análise de frequência estatística
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simples (BARDIN, 2009) de modo a se observar a relevância quantitativa (pelo fator
frequência) de cada categoria e subcategoria abordada.
A subcategoria 5-C será descritivo-textual, será a única apenas descritivo-textual e
trará apenas a reprodução de como ocorre a prova prática. A opção de detalhar como ela se
processa se dá pela complexidade e natureza da prova e por sua baixíssima frequência
observada na amostra. Assim, intenta-se desobscurecer um pouco o uso desse tipo de
avaliação para os cargos em comento, tendo em vista que a literatura nacional praticamente
não aborda o tema.
O conteúdo das descrições de cargos será confrontado com os resultados das
categorias por tipologia de provas, de modo a permitir, através de análise comparativa, o
estabelecimento de relações de relevância, independentemente da frequência observada
(LAVILLE; DIONNE, 2010).
Os resultados serão expostos no Capítulo 4 – “Análise dos dados e resultados obtidos”
na mesma sequência de categorias e subcategorias estabelecida no Quadro 4, a seguir.
A frequência do uso dessas ferramentas, o caráter eliminatório de cada uma delas, o
eventual uso exclusivo de alguma forma avaliativa e outros aspectos serão considerados.
Formas de avaliação como provas orais, defesas de memorial, testes de aptidão física,
didáticas, entrevistas e outras não empregadas na amostra (mas presentes na minoria dos
certames externos a ela) são desconsideradas nesta análise, embora a ausência desses tipos
nos concursos da amostra reforce, ao menos parcialmente, duas das antecipações do campo: o
predomínio do objetivismo na seleção de pessoas para o setor público e a desconexão entre o
processo seletivo e o cargo a ser provido, como se verá pouco mais adiante.
QUADRO 4 – CATEGORIAS E SUBCATEGORIAS ANALISADAS
Categorias
Subcategorias
a) Análise de frequência dos termos “Competência”, “Conhecimento”, “Habilidade”
1 Conceitos de competência
e/ou “Atitude” nos editais
a) Presença de provas objetivas como ferramenta de avaliação em concursos
públicos para os cargos de Auxiliar em administração e Médico e seu eventual
caráter eliminatório
2 Provas Objetivas b) Presença de provas objetivas como ferramenta única de avaliação para os cargos
de Auxiliar em administração e Médico
c) Adoção de mecanismos com potencial para reduzir acertos casuais em provas
objetivas
a) Presença de provas discursivas como ferramenta de avaliação de conhecimentos
e habilidades em concursos públicos para os cargos de Auxiliar em administração e
Médico
3 Provas Discursivas
b) Caráter eliminatório e/ou classificatório das provas discursivas
c) Presença de provas discursivas como ferramenta única de avaliação de
conhecimentos e habilidades para ambos os cargos (Auxiliar em administração e
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QUADRO 4 – CATEGORIAS E SUBCATEGORIAS ANALISADAS
Médico)
a) Presença de provas de títulos como ferramenta de avaliação Auxiliar em
administração e Médico e seu eventual caráter eliminatório
b) Presença de provas de títulos como ferramenta única de avaliação de
4 Provas de Títulos
conhecimentos e habilidades
c) Itens avaliados nas provas de títulos para aferição de conhecimentos e
habilidades
a) Utilização de provas práticas como ferramenta de avaliação em concursos
públicos para os cargos de Auxiliar em administração e Médico e seu eventual
caráter eliminatório
5 Provas Práticas
b) Presença de provas práticas como ferramenta única de avaliação de
conhecimentos e habilidades
c) Como se processa a prova prática
a) Exigência de experiência como fator eliminatório em concursos públicos para os
6 Exigência de Experiência
cargos de Auxiliar em administração e Médico
Fonte: elaboração própria (2016).

3.8 Limitações do método

Uma limitação é o fato de a pesquisa ser predominantemente bibliográfica e
documental. Contudo, a natureza oficial dos documentos citados (editais, leis e afins) traz um
viés que não necessariamente seria encontrado, por exemplo, em entrevistas com opiniões
pessoais, tendo em vista a própria natureza do tema – concursos públicos.
A despeito de eventuais opiniões, os editais seguem os mesmos e as contratações deles
decorrentes não seriam modificadas (mesmo que manifestamente disfuncionais). Colher-seiam impressões subjetivas que, apesar do seu valor, nada mudariam nos traços objetivos – e
decisivos – do fenômeno. Tampouco a legislação sofreria alterações em função da postura de
qualquer entrevistado, por exemplo. Logo, a inegável limitação das fontes documentais é
atenuada pelas próprias características do fenômeno ora estudado.
Outra limitação é a temporalidade, circunscrita ao ano de 2016. Tal não permite
comparações em séries históricas, por exemplo, embora confira atualidade aos dados.
O porte da amostra: embora significativo pelo número de instituições abarcadas (50
IFES), restringe maiores aprofundamentos qualitativos sobre cada caso.
Outra limitação é o fato de a amostra contemplar apenas os cargos de Médico e
Auxiliar em administração, mesmo diante de centenas de opções. Entretanto, os cargos
escolhidos guardam entre si tanto a disparidade de formação exigida (nível superior e nível
fundamental, respectivamente) quanto diferentes níveis de complexidade, permitindo
contrastes e identificação de eventuais distorções em concursos públicos.
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Ai do eleito que desconhece os efetivos caminhos
e fundamentos de sua eleição. Pensará ter sido
digno de um prêmio, ainda que adote como
legítimas as falsas razões de seu pretenso êxito.
Celebrará sua aparente vitória, mesmo sem saber
que, na verdade, talvez nunca tenha efetivamente
vencido. Considerará a si como um vencedor,
embora não seja muito mais que um ignorante
grato acorrentado às circunstâncias, desprovido
dos méritos que imagina ter.
Abdibz Ab’Abdibz
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4 ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS OBTIDOS

Serão apresentados a seguir os resultados e respectivas análises, segundo as categorias
e subcategorias preestabelecidas, como busca por maior compreensão do fenômeno.

4.1 Análise segundo as categorias preestabelecidas
4.1.1 Categoria 1 – Conceitos de competências nos editais

4.1.1.1 Subcategoria

1-A –

Análise de

frequência dos

termos

“Competência”,

“Conhecimento”, “Habilidade” e/ou “Atitude”
A Tabela 3 mostra a frequência com que os termos “Competência”, “Conhecimento”,
“Habilidade” e “Atitude” figuram na amostra. Esta e as demais categorias exibem a fortíssima
desconexão entre o eixo conceitual das competências (abordado na revisão teórica deste
estudo e adotado pelo Decreto no 5.707/2006) e as práticas dominantes em concursos.
Funcionará como pródromo parcial a vários resultados expostos nas páginas seguintes:

Ord.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Edital
010
060
006
001
002
140
011
001
285
043
002
124
079
015
019
018
067
036
070
035

Tabela 3 – Análise de frequência dos termos “Competência”,
“Conhecimento”, “Habilidade” e/ou “Atitude” nos editais1
Instituição
Competência
Conhecimento
Habilidade
FURG
N
S
S
IFAL
S
S
S
IFAM
N
S
N
IFAP
N
S
S
IFB
N
S
N
IFC
N
S
N
IFCE
N
S
N
IFES
N
S
N
IFFar
N
S
N
IFG
N
S
S
IFMA
N
S
N
IFMG
N
S
N
IFPI
S
S
S
IFPR
N
S
N
IFRN
N
S
N
IFRS
N
S
N
IFSC
N
S
S
IFSertão
S
S
S
IFSul
N
S
N
IFTO
N
S
S

Atitude
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
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Tabela 3 – Análise de frequência dos termos “Competência”,
“Conhecimento”, “Habilidade” e/ou “Atitude” nos editais1
21
001
UFAC
S
S
S
N
22
030 e 032
UFAL
S
S
S
N
23
002
UFBA
N
S
N
N
24
126
UFES
N
S
N
N
25
122
UFF
S
S
N
N
26
050
UFG
S
S
S
N
27
071
UFLA
N
S
N
N
28
358
UFMG
S
S
N
N
29
074
UFOP
N
S
N
N
30
026
UFOPA
N
S
N
N
31
084
UFPE
N
S
N
N
32
041
UFPel
S
S
S
N
33
340 e 341
UFPR*
S
S
S
N
34
002
UFRA
N
S
N
N
35
011
UFRGS
N
S
N
N
36
293
UFRJ
S
S
S
N
37
012
UFRPE
N
S
S
N
38
340
UFRR
N
S
S
N
39
073
UFRRJ
S
S
N
N
40
026
UFSB
N
S
N
N
41
015
UFSC
N
S
N
N
42
008
UFSCar
S
S
S
N
43
036
UFSM
N
S
S
N
44
050
UFTM
N
S
S
S
45
067
UFU
**
**
**
**
46
002
UFV
N
N2
N
N
47
001
UnB
N
S
S
N
48
647
UNIFESP
N
S
S
N
49
119
UNIPAMPA
N
S
S
N
50
001
UNIRIO
N
S
N
N
Competência
Conhecimento
Habilidade
Atitude
Subtotais para “SIM” e “NÃO”
S
N
S
N
S
N
S
N
13
36
48
1
27
22
1
48
73,5%
98%2
2%
55,3%
44,7%
2% 98%
Porcentuais para “SIM” e “NÃO” 26,5%
* Instituição com dois editais publicados no ano de 2016 (um com vagas para auxiliar em administração e outro
com vagas para médico). Neste caso, os documentos serão computados como edital único.
** Edital não contabilizado nesta tabela. Não expõe os tipos de provas e os objetos de avaliação que utilizará e
limita-se a mencionar (item 1.3) que haverá lançamento de edital complementar, mas não emite previsão de data.
1
Contabilizadas apenas menções relacionadas à aferição de tais atributos. A menção, por exemplo, a “atitudes”
no conteúdo programático ou outros itens que não a referida aferição, não será considerada neste estudo. Logo, o
fato de haver uma pergunta sobre “atitude” na prova não significa, por si, que se esteja aferindo tal competência.
2
Embora não mencione a palavra “conhecimento” como objeto de aferição em seu edital, a UFV (Minas Gerais)
cita “provas teóricas” no documento (item 4.1) e lançou mão exclusivamente de provas teóricas objetivas de
múltipla escolha sobre as disciplinas de informática, legislação e língua portuguesa, o que, de qualquer forma,
redunda em aferição de conhecimentos com viés exclusivamente teórico.
Fonte: elaboração própria (2016).

Apenas 26,5% dos editais empregam o termo “competência” com pretensões de
aferição. Poder-se-ia perguntar o que, então, é aferido. A resposta é simples: mesmo para
cargos com forte atuação prática, quase sempre o que se avalia é majoritariamente e por vezes
exclusivamente o conhecimento teórico (como se verá, na maioria dos editais da amostra, o

79

conhecimento teórico é o único elemento avaliado, tanto para Auxiliares em administração
quanto para Médicos). Note-se que expressões como “competência deliberativa da Comissão
de Concurso” e afins não são consideradas para os objetivos deste estudo e igual raciocínio é
válido para os demais termos.
Por outro lado, 98% dos editais mencionam “conhecimento” como aspecto a ser
aferido, o que, aliado ao fato de a maioria dos concursos selecionar pessoas apenas por meio
de provas objetivas, reforça o academicismo e o objetivismo apontados nesta pesquisa.
Ressalte-se que a única instituição que não mencionou o termo “conhecimento” no
edital (UFV) acabou avaliando seus candidatos unicamente por meio de prova teórica objetiva
de múltipla escolha, abrangendo inclusive uma disciplina que, no cotidiano funcional, tem
inegável apelo prático: informática. Neste aspecto da pesquisa, seria possível afirmar com
justeza que, em maior ou menor escala, 100% dos editais estão focados no conhecimento
teórico em detrimento de outros conhecimentos ou competências igualmente essenciais.
Já a terminologia “habilidades” divide quase que equilibradamente a amostra: 55,3%
dos editais mencionam que pretendem aferir habilidades, mas em larga maioria o fazem
apenas por meio de provas teóricas objetivas de múltipla escolha. Alguns editais afirmam que
não verificarão apenas o “mero conhecimento teórico”, mas aferirão também as “habilidades”
do candidato – mas quase sempre o conhecimento “não apenas teórico” é aferido por meio de
provas exclusivamente teóricas, como se poderá verificar nos resultados detalhados a
posteriori neste estudo.
Não é demais lembrar que, em provas de múltipla escolha que permitem o acerto
casual – a imensa maioria da amostra, como se verá – nem mesmo a habilidade de
interpretação de texto é avaliada a contento. Resta então definir o que é habilidade e quais
habilidades tais editais desejam realmente aferir, tendo em vista as fortes e inegáveis
limitações das provas de múltipla escolha, conforme apontado em diferentes trechos deste
estudo, por esta autoria ou por autores outros.
Independentemente da quantidade de etapas ou de conteúdos programáticos, o vazio
metodológico e conceitual domina os concursos públicos, como se pode depreender de
diversos resultados a serem apontados nas próximas páginas.
A palavra “atitude”, por sua feita, é citada expressamente por apenas um dos 52 editais
analisados (edital 050/2016, da mineira UFTM). A compreensão errônea sobre a
impessoalidade e a aplicação dogmática do objetivismo explicam em parte tais números e
demonstram o nível e o tipo de disfunção que abarca os concursos públicos. Se os concursos e
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seus resultados são em ampla maioria tão disfuncionais, talvez isso diga muito sobre
incalculáveis serviços públicos desprovidos de padrões mínimos de qualidade (FONTAINHA,
2014).
Os resultados desta categoria apontam para fenômenos como objetivismo e
academicismo, com a clara prioridade ao conhecimento estritamente teórico, ainda que em
prejuízo até dos aspectos práticos mais básicos e óbvios dos cargos.
Os editais, bem como os sítios eletrônicos da ampla maioria das instituições apontam
frequentemente para “atribuições” ou “descrições” dos cargos, mas, como se viu, pouco
mencionam traços decisivos como competências, habilidades e atitudes, atendo-se quase que
exclusivamente ao conhecimento que, sozinho, é incapaz de gerar resultados. Assim, a
suposição de desconexão entre as seleções e os cargos é reforçada e a visão estratégica que se
espera de uma seleção de pessoas é ausente.
Há editais que mencionam que pretendem aferir as “competências cognitivas” dos
candidatos e não se propõem a verificar nenhum outro tipo de competência. Porém se, por um
lado, a ausência das menções ao CHA não significa que ele não seja aferido, tampouco se
pode afirmar que há aferição de competências em concursos que utilizam unicamente provas
teóricas objetivas de múltipla escolha. Como a maioria dos concursos da amostra utiliza-se
exclusivamente desse tipo de prova, a conclusão é inevitável: competências simplesmente não
são aferidas, nem mesmo aquelas de conhecimento teórico, tendo em vista a própria natureza
das provas de múltipla escolha.
Outro aspecto interessante é o uso que dominantemente se faz de palavras como
“habilidade” e “competência” nos editais: esses termos são frequentemente empregados para
um único cargo ou uma minoria dos cargos. Em vez de aferir competências e habilidades de
todos os candidatos e para todos os cargos, tais certames produzem um cenário no mínimo
curioso: propõem a avaliação de conhecimentos (geralmente, apenas teóricos) para todos os
cargos e aferição de competências e/ou habilidades apenas de uma minoria.
O IFTO (Instituto Federal do Tocantins), por exemplo, selecionou técnicos e docentes
através de um mesmo edital (que está na amostra desta pesquisa). O referido documento
menciona que aferirá “habilidade técnica” dos candidatos à docência, mas é silente sobre
eventual aferição de habilidades dos cargos técnicos presentes no mesmo edital.
Registre-se que o IFTO promoveu provas práticas para uma minoria dos cargos
técnicos, mas, ao passo que aplicou avaliação prática para técnico em audiovisual, por
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exemplo, optou por selecionar médicos, engenheiros e outros profissionais apenas por meio
de prova teórica objetiva de múltipla escolha.
Como se verá fartamente nos resultados deste estudo, a ausência de critérios mínimos
na escolha de ferramentas avaliativas e na aferição de competências afeta, em diferentes
níveis, a todas as 50 instituições analisadas.
Não há conexão (ou ela é quase sempre muito baixa) entre as ferramentas empregadas
e as atribuições dos cargos ofertados. Por óbvio, o mesmo se pode inferir em relação às
competências.
O que se viu na tabela acima e se verá nas próximas páginas é que não se pode falar
em baixa visão estratégica das instituições nos processos seletivos, mas na ampla ausência de
uma atuação estratégica da esmagadora maioria. Uma das muitas ironias é que isso ocorre nas
organizações que, por definição, se pretendem formadoras de competências em todo o país.
Outra ironia é que por vezes são cobrados conteúdos sobre “competência”,
“habilidade”, “atitude” e temas afins no conteúdo das provas, mas quase sempre em provas
teóricas de múltipla escolha, que com certa facilidade podem levar ao acerto casual e a outras
disfunções. Ou seja: pergunta-se sobre competências, mas de modo incompetente, com
método frágil e falho. Indaga-se o candidato sobre competências, mas desconsiderando
exatamente o conceito e a prática do próprio conjunto de competências de cada cargo, dos
mais simples aos mais complexos.
Mais um caso observado na amostra: o IFSertão (Instituto Federal do Sertão
Pernambucano) possui 29 vagas em 20 cargos de níveis médio e superior. Seu edital
(36/2016), um dos 52 mapeados neste estudo, prevê prova prática unicamente para o cargo de
Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais (cargo de nível médio). Entre os 20 diferentes
cargos do mesmo edital, estão enfermeiro, arquiteto, médico e outros, todos eles dispensados
de provas práticas e selecionados exclusivamente por meio de provas objetivas de múltipla
escolha.
Como se demonstrará nesta pesquisa, o comportamento do IFSertão está longe de ser
uma exceção e demonstra diversos fenômenos identificados em maior ou menor grau em
todas as instituições mapeadas, cujos resultados serão aqui abordados.
Muitos dos editais que mencionam “competência” acabam se limitando a
“conhecimento” e alguns editais chegam a mencionar que aferirão as “competências
cognitivas” dos candidatos, reiterando o caráter excessivamente teórico dos certames.
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Entre as publicações editalícias que mencionam “habilidade”, diversas acabam se
propondo textualmente a aferir a “habilidade” do candidato em “interpretar texto”, por
exemplo – e isso ocorre em cargos que têm, entre outros, a missão precípua de atender ao
público. Tal habilidade, a propósito, ou é lembrada apenas na descrição do cargo ou nem isso.
Enquanto o objetivismo, o academicismo e outros dogmas seguem dominantes, as
noções de competências adotadas há mais de uma década pelo Governo Federal ainda não
chegaram nem em tese e muito menos na prática nos concursos públicos. Isso é parte dos
resultados que serão apresentados a partir de então.
4.1.2 Categoria 2 – Provas Objetivas
4.1.2.1 Subcategoria 2-A – Presença de provas objetivas como ferramenta de avaliação em
concursos públicos para os cargos de Auxiliar em administração e Médico e seu eventual
caráter eliminatório

Inicia-se a análise de resultados pela categoria das provas objetivas (Tabela 4), tendo
em vista o uso praticamente generalizado desse tipo de ferramenta nos concursos públicos no
Brasil.
Tabela 4 – Presença de provas objetivas em concursos para Auxiliar em
administração (A) e Médico (M) e seu eventual caráter eliminatório
Provas
Caráter
Objetivas
Eliminatório
Ord.
Edital/Instituição
A
M
A
M
1
010/FURG
**
S
**
S
2
060/IFAL
S
**
S
**
3
006/IFAM
S
**
S
**
4
001/IFAP
S
S
S
S
5
002/IFB
S
**
S
**
6
140/IFC
S
S
S
S
7
011/IFCE
S
S
S
S
8
001/IFES
S
**
S
**
9
285/IFFar
**
S
**
S
10
043/IFG
**
S
**
S
11
002/IFMA
S
S
S
S
12
124/IFMG
S
**
S
**
13
079/IFPI
S
S
S
S
14
015/IFPR
S
S
S
S
15
019/IFRN
S
S
S
S
16
018/IFRS
**
S
**
S
17
067/IFSC
**
S
**
S
18
036/IFSertão
**
S
**
S
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administração (A) e Médico (M) e seu eventual caráter eliminatório
19
070/IFSul
S
**
S
**
20
035/IFTO
**
S
**
S
21
001/UFAC
S
S
S
S
22
030/UFAL*
S
S
S
S
23
002/UFBA
S
S
S
S
24
126/UFES
S
S
S
S
25
122/UFF
S
S
S
S
26
050/UFG
S
S
S
S
27
071/UFLA
S
S
S
S
28
358/UFMG
**
S
**
S
29
074/UFOP
**
S
**
S
30
026/UFOPA
**
S
**
S
31
084/UFPE
S
**
S
**
32
041/UFPel
**
S
**
S
33
340/UFPR*
S
S
S
S
34
002/UFRA
**
S
**
S
35
011/UFRGS
**
S
**
S
36
293/UFRJ
**
S
**
S
37
012/UFRPE
S
S
S
S
38
340/UFRR
S
**
S
**
39
073/UFRRJ
**
S
**
S
40
026/UFSB
**
S
**
S
41
015/UFSC
S
**
S
**
42
008/UFSCar
**
S
**
S
43
036/UFSM
S
S
S
S
44
050/UFTM
**
S
**
S
45
067/UFU
**
***
**
***
46
002/UFV
S
**
S
**
47
001/UnB
S
S
S
S
48
647/UNIFESP
**
S
**
S
49
119/UNIPAMPA
**
S
**
S
50
001/UNIRIO
**
S
**
S
Provas
Caráter
Subtotais
Objetivas
Eliminatório
A
M
A
M
Subtotais SIM 28 de 28 39 de 39
28 de 28
39 de 39
(% amostra) (100%)
(100%)
(100%)
(100%)
Subtotais NÃO
0 de 28
0 de 39
0 de 28
0 de 39
(% amostra)
(0%)
(0%)
(0%)
(0%)
49 editais preveem
49 editais com provas
Total (49 editais)
provas objetivas
objetivas eliminatórias
(% amostra)
(100%)***
(100%)***
* Instituição com dois editais publicados em 2016 (um com vagas para auxiliar em
administração e outro com vagas para médico). Neste caso, os documentos serão
computados como edital único.
** Edital sem oferta de vagas para o cargo.
*** Edital não contabilizado nesta subcategoria. Não expõe os tipos de provas que
aplicará e limita-se a mencionar que haverá lançamento de edital complementar, mas
sem previsão de data.
Fonte: elaboração própria (2016).

Aplicada em 100% dos concursos da amostra para ambos os cargos (Auxiliar em
administração e Médico), a prova escrita objetiva confirma sua hegemonia como ferramenta
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(prova objetiva de múltipla escolha em 47 dos 49 editais, à exceção apenas da UnB e da
UFBA, que utilizam, respectivamente, o modelo “certo/errado” e “verdadeiro/falso”, mas que
continuam sendo provas escritas, objetivas e apenas teóricas).
A hegemonia das provas objetivas de múltipla escolha foi apontada por Fontainha et al
(2014, p. 138) e reforçada com a suposição 3 deste estudo (“não obstante os méritos das
avaliações objetivas, o uso exclusivo desse tipo de avaliação não é capaz de abarcar as
competências necessárias aos cargos, mesmo aqueles mais básicos, especialmente pela baixa
correlação com as atribuições funcionais”). Tal predomínio foi amplamente confirmado pelos
resultados ora analisados. Os autores em comento enxergaram nas provas objetivas de
múltipla escolha um tal nível de pobreza avaliativa e desconexão com os cargos que eles
chegaram a defender como “imprescindível” que esse tipo de prova fosse “expressamente
proibido”.
Associada à prova objetiva (de múltipla escolha ou não), há também predominância da
metodologia objetiva de correção de provas via processamento eletrônico. Ora, é preciso
admitir que a prova objetiva é ferramenta útil para aferição massiva de conhecimentos
mínimos (avaliação de informações básicas em grandes populações) e detentora de salutar
apelo objetivo. Ela possui também a vantagem de ser mais barata e logisticamente menos
complexa que vários outros tipos de provas.
Contudo, ignorar suas não poucas limitações pode facilmente induzir à perda do real
objetivo de um processo seletivo: o melhor candidato para cada vaga. Amplamente associada
à lisura dos concursos públicos, esse tipo de prova não deixa de ser também um alvo muito
fácil para escutas ilegais e outras formas de transmissão ou predefinição de gabaritos, por
exemplo.
Seu foco único, por sua própria natureza, são o conhecimento e a teoria e ela está
longe de conseguir avaliar habilidades e atitudes – igualmente essenciais a qualquer cargo, do
mais operacional ao mais estratégico.
Convém ressaltar que, mesmo quando insere perguntas que eventualmente tentem
captar habilidades e atitudes de um candidato, a prova objetiva está quase sempre sujeita,
entre outras disfunções, ao acerto casual (acerto via “chute”) e/ou ao uso simplista de
inferências de bom senso (para questões sobre habilidades para atendimento ao público, a
exemplo).
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Ademais, independentemente do cargo que esteja em disputa, se o foco das provas
objetivas é aferir conhecimento e garantir lisura à seleção, o acerto casual está mais para
“jeitinho” ou astúcia do que para demonstração objetiva e honesta de conhecimento e mérito.
4.1.2.2 Subcategoria 2-B – Presença de provas objetivas como ferramenta única de avaliação
de conhecimentos e habilidades para os cargos de Auxiliar em administração e Médico

Além de estar presente em 100% dos concursos da amostra, a prova teórica objetiva é
a única ferramenta (entre as cinco avaliadas nesta pesquisa) a ser também empregada como
meio exclusivo de se aferir conhecimentos e habilidades tanto para Auxiliar em administração
quanto para Médico.

Ord.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Tabela 5 – Presença de provas objetivas como ferramenta única
de avaliação Auxiliar em administração (A) e Médico (M)
Provas Objetivas
Edital/Instituição
M
A
010/FURG
**
N
060/IFAL
S
**
006/IFAM
S
**
001/IFAP
S
S
002/IFB
S
**
140/IFC
S
S
011/IFCE
S
S
001/IFES
S
**
285/IFFar
**
S
043/IFG
**
N
002/IFMA
S
S
124/IFMG
S
**
079/IFPI
S
S
015/IFPR
S
S
019/IFRN
S
S
018/IFRS
**
S
067/IFSC
**
S
036/IFSertão
**
S
070/IFSul
S
**
035/IFTO
**
S
001/UFAC
S
S
030/UFAL*
S
N
002/UFBA
S
S
126/UFES
S
S
122/UFF
N
N
050/UFG
N
N
071/UFLA
N
S
358/UFMG
**
S
074/UFOP
**
N
026/UFOPA
**
N
084/UFPE
N
**
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de avaliação Auxiliar em administração (A) e Médico (M)
32
041/UFPel
**
N
33
340/UFPR*
S
N
34
002/UFRA
**
S
35
011/UFRGS
**
S
36
293/UFRJ
**
N
37
012/UFRPE
S
S
38
340/UFRR
S
**
39
073/UFRRJ
**
N
40
026/UFSB
**
S
41
015/UFSC
S
**
42
008/UFSCar
**
N
43
036/UFSM
S
S
44
050/UFTM
**
N
45
067/UFU
**
***
46
002/UFV
S
**
47
001/UnB
N
N
48
647/UNIFESP
**
N
49
119/UNIPAMPA
**
S
50
001/UNIRIO
**
S
A
M
S
N
S
N
Totais para “SIM” e “NÃO”
(%) da amostra
23 de 28
5 de 28
25 de 39
14 de 39
(82,14%)
(17,86%)
(64,10%) (35,90%)
* Instituição com dois editais publicados em 2016 (um com vagas para auxiliar em administração e
outro com vagas para médico). Neste caso, os documentos serão computados como edital único.
** Edital sem oferta de vagas para o cargo.
*** Edital não contabilizado nesta subcategoria. Não expõe os tipos de provas que aplicará e
limita-se a mencionar que haverá lançamento de edital complementar, mas sem previsão de data.
Fonte: elaboração própria (2016).

A Tabela 5 (supra) demonstra que mais da metade dos concursos para Auxiliar em
administração e para Médico seleciona tais profissionais exclusivamente por meio de provas
escritas de múltipla escolha. O Gráfico 1 (a seguir) ilustra o dado:
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Gráfico 1 – Porcentual de concursos que empregam provas
objetivas como ferramenta única de avaliação de competências
dos candidatos a Auxiliar em administração e a Médico

Fonte: elaboração própria (2016)

O Gráfico 1 demonstra que a grande maioria dos concursos (23 de 28 ou 82,14%)
avalia as competências dos candidatos a Auxiliar em administração unicamente por meio de
uma prova objetiva.
O cargo de Auxiliar em administração exige nível fundamental de escolaridade, não
possui especialidades nem atribuições complexas. Sua seleção seria minimamente estratégica
se, em lugar da ilegalidade de se cobrar experiência eliminatória a um cargo tão básico,
fossem cobradas provas práticas com aderência às funções predominantes do mesmo. Provas
de digitação e/ou de manuseio de planilhas e provas de redação oficial fariam muito mais
sentido à descrição do cargo já apresentada neste estudo.
Cargos equivalentes em suas atribuições, como os escriturários, já são avaliados há
pelo menos uma década por meio de provas de digitação no Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo. O mesmo ocorreu com o edital do Tribunal de Justiça Militar (também de São
Paulo), publicado em 2016 com previsão de prova prática de digitação aos candidatos a
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escriturário. Em larga medida, seria mais producente e efetivo do que inserir questões sobre
digitação e formatação por meio de provas de múltipla escolha nas quais o acerto pode vir
inclusive de modo completamente casual (o “chute”).
A prova de redação oficial, por sua vez, além de ser coerente com parte significativa
das atribuições do cargo, é superior em efetividade se comparada à redação generalista e
gramaticalista que é empregada em alguns dos poucos concursos que aplicam provas
discursivas para esse cargo.
Uma prova bem elaborada de redação oficial consegue captar as mesmas habilidades
das redações tradicionais (coesão textual, construção frasal, conhecimentos gramaticais) e
ainda é possível avaliar formas e conceitos diariamente presentes na vida dos servidores e que
nunca aparecem na forma tradicional de redação: memorandos, formalidade, ofícios,
impessoalidade, portarias, padronização, diários oficiais e outros.
Outra possibilidade com muito mais sentido do que provas de múltipla escolha sobre
temas que jamais farão parte do cargo e que podem ser acertados inclusive de modo casual,
seriam provas práticas com simulações de atendimento. Sobre a relevância desse tipo de
prova para quem vai trabalhar com atendimento ao público (é o caso de grande parte dos
Auxiliares) Fontainha et al (2014) têm algo a dizer:
Como visualizado nas provas anteriormente, o certame do INSS buscou a aferição –
por meio de questões de múltipla escolha – de habilidades ao atendimento ao
público. (...) as questões acabam sendo uma mistura de aferição de definições
técnicas com bom senso. (...) tal metodologia dificulta a preparação dos candidatos
para a potencial aferição. (...) é intrínseco – e também perceptível nas provas de
informática – à metodologia: como avaliar “fazeres” por meio de perguntas de
múltipla escolha? Se as questões de múltipla escolha não devem ser descartadas
como metodologia, por um lado, há que se reconhecer que elas têm sido utilizadas
de forma excessiva com a pretensão de avaliar competências que não são
perceptíveis por tal metodologia. Todavia, tal debate é difícil na atual prática
enraizada do certame. (p. 109-110)

O trecho supra é plenamente aplicável também a outro cargo aqui analisado: o
Médico. Nada menos que 25 de 39 concursos (ou 64,10%), selecionam Médicos
exclusivamente através de provas de múltipla escolha.
Trata-se de dado preocupante e que demanda solução. Faz décadas que milhares de
Médicos e outros profissionais de funções complexas vêm sendo selecionados apenas através
de provas teóricas objetivas de múltipla escolha. Não há fundamentação mínima para
sustentar esse cenário.
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Urge que os Médicos sejam submetidos a provas práticas, tanto em função da natureza
prática de seus cargos quanto pela complexidade e gravidade potencial de suas atribuições
mais óbvias.
Frequentemente editais aplicam provas práticas para técnico em audiovisual, por
exemplo, e não o fazem com médicos e outros profissionais selecionados pelos mesmíssimos
editais. A lógica esquizofrênica dos concursos públicos – exposta aqui e incógnita na
literatura – demanda correções e mudanças profundas e urgentes.
Às vezes, o óbvio precisa ser dito: em última instância, o que está em jogo não é
apenas o cargo médico ou o princípio da impessoalidade, mas a própria integridade física dos
milhares de pacientes que certamente serão atendidos ao longo de décadas no serviço público.
Parece uma boa razão para repensar o modelo de seleção para esse e muitos outros cargos.
Note-se que, no caso dos médicos, há alguns elementos essenciais a considerar e que
não são captados por provas de múltipla escolha:
1. Mesmo os profissionais médicos que não lidam com cirurgias, mas que conduzem
consultas, por exemplo, precisam ter habilidades para o atendimento ao público
(urbanidade, cortesia, empatia, relação médico-paciente e outras);
2. É preciso ter habilidade técnica e instrumental para o uso e manuseio de aparelhos,
equipamentos e objetos, especialmente no caso dos cirurgiões, laboratoristas,
analistas, sanitaristas e outros;
3. Necessário é também avaliar as peculiaridades de áreas ou especializações
ofertadas em cada concurso. Exemplo: o patologista precisa ser avaliado quanto à
habilidade no diagnóstico macroscópico e microscópico de doenças – uma prova
prática em laboratório faz muito mais sentido para tanto que uma prova teórica de
múltipla escolha que, insiste-se, pode ser acertada até de modo casual e avalia
conhecimentos teóricos, mas não habilidades.

A prova prática para o cargo de Médico, se planejada com a devida atenção à
complexidade e natureza do cargo, pode ser extremamente rica: permitirá verificar a um só
tempo desde traços práticos até conhecimentos teóricos (hipótese diagnóstica, estudo de caso
clínico, anamnese, conduta terapêutica e outras). Oportuniza a observação de habilidades e
atitudes e enseja a avaliação de partes importantes do conteúdo dos conhecimentos teóricos.
Permite avaliar aspectos decisivos que prova teórica nenhuma, por sua própria natureza,
conseguirá aferir.
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Dos dados obtidos nesta categoria, infere-se não apenas a predominância do
objetivismo e do academicismo nos certames, mas um verdadeiro monopólio metodológico e
epistemológico desse modelo sobre os cargos, sendo mais que peça decisiva, mas exclusiva de
avaliação na maioria dos concursos, a despeito das limitações do objetivismo e de sua natural
desconexão com diversos conhecimentos, habilidades e atitudes essenciais a cada um dos
cargos.
4.1.2.3 Subcategoria 2-C – Adoção de mecanismos com potencial para reduzir acertos casuais
em provas objetivas

Além das limitações naturais das provas teóricas objetivas, uma das disfunções muito
comuns nesse tipo de ferramenta avaliativa é que, via de regra, elas permitem o acerto casual.
Ou seja: mesmo quando o candidato não tem nenhum conhecimento sobre certo tema, ele
pode vir a acertar questões e pode até obter aprovação com base em acertos casuais, que se
popularizaram entre os “concurseiros” sob o título e a prática de “chute”.
A Tabela 6 expõe quantos editais adotam mecanismos que teriam algum potencial para
inibir ou reduzir a incidência de acerto casual:
Tabela 6 – Adoção de mecanismos com potencial
para reduzir acertos casuais em provas objetivas
IFES adota tais
Ord.
Edital
Instituição
mecanismos?
1
010
FURG
N
2
060
IFAL
N
3
006
IFAM
N
4
001
IFAP
N
5
002
IFB
N
6
140
IFC
N
7
011
IFCE
N
8
001
IFES
N
9
285
IFFar
N
10
043
IFG
N
11
002
IFMA
N
12
124
IFMG
N
13
079
IFPI
N
14
015
IFPR
N
15
019
IFRN
N
16
018
IFRS
N
17
067
IFSC
N
18
036
IFSertão
N
19
070
IFSul
N
20
035
IFTO
N
21
001
UFAC
N

91
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para reduzir acertos casuais em provas objetivas
22
030 e 032
UFAL
N
23
002
UFBA
S
24
126
UFES
N
25
122
UFF
N
26
050
UFG
N
27
071
UFLA
N
28
358
UFMG
N
29
074
UFOP
N
30
026
UFOPA
N
31
084
UFPE
N
32
041
UFPel
N
33
340 e 341
UFPR*
N
34
002
UFRA
N
35
011
UFRGS
N
36
293
UFRJ
N
37
012
UFRPE
N
38
340
UFRR
N
39
073
UFRRJ
N
40
026
UFSB
N
41
015
UFSC
N
42
008
UFSCar
N
43
036
UFSM
N
44
050
UFTM
N
45
067
UFU
N
46
002
UFV
N
47
001
UnB
S
48
647
UNIFESP
N
49
119
UNIPAMPA
N
50
001
UNIRIO
N
IFES adota tais
mecanismos?
Subtotais para “SIM” e “NÃO”
S
N
2
48
4%
96%
Porcentuais para “SIM” e “NÃO”
* Instituição com dois editais publicados no ano de 2016
(um com vagas para auxiliar em administração e outro com
vagas para médico). Neste caso, os documentos serão
computados como edital único.
Fonte: elaboração própria (2016)

Entre as 50 instituições da amostra, apenas duas (4% do total) adotam mecanismos
com algum potencial para reduzir acertos casuais (ou “chutes”) em provas objetivas:
basicamente, consiste em diminuir pontos quando o candidato marca uma opção errada. Dos
52 editais analisados, apenas dois preveem tal possibilidade: a UFBA (Universidade Federal
da Bahia) e a UnB (Universidade de Brasília) são as únicas instituições cujos editais tiveram a
iniciativa de “pensar” de algum modo no assunto.
Na UnB, o processo é paritário e já é considerado um clássico da banca Cespe/UnBCebraspe: para cada questão errada, a pontuação de uma questão correta é anulada de modo
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equivalente. Na UFBA, para cada erro na prova objetiva, ela penaliza com desconto de 75%
do valor de um ponto ou questão.
Na ampla maioria dos concursos da amostra (96%), o “chute” não encontra
absolutamente nenhum tipo de obstáculo. Pelo contrário: ele é premiado com pontuação
positiva plena e favorece diretamente a aprovação “por mérito” do candidato.
Tendo em vista que a prova objetiva quase sempre é a primeira fase dos concursos,
nela se concentra o maior número de candidatos. Em determinados exames, um único acerto –
obtido, por exemplo, de modo casual via “chute” – pode significar a diferença entre ser
aprovado ou não. Pior: significa ganhar dezenas ou centenas de posições nas listas de
aprovados.
Para melhor ilustrar o raciocínio, basta imaginar um concurso como o da Caixa
Econômica Federal que, em 2014, atraiu mais de um milhão de candidatos: o que uma única
questão acertada de modo casual poderia significar? Essa é uma das muitas disfunções que
pouquíssimos concursos se propõem a resolver.
4.1.3 Categoria 3 – Provas Discursivas
4.1.3.1 Subcategoria 3-A – Presença de provas discursivas como ferramenta de avaliação de
conhecimentos e habilidades em concursos públicos para os cargos de Auxiliar em
administração e Médico

Passa-se a verificar a incidência de provas discursivas na amostra. São provas mais
complexas que aquelas objetivas e com certo potencial para captar habilidades e facetas outras
dos candidatos: opiniões, raciocínio lógico, linguagem, repertório cultural, ideias, visão
crítica, gramática, conceitos, valores, argumentação e outros.
Um desafio é o caráter mais subjetivo desse tipo avaliativo, o que pode ser atenuado
através de certos procedimentos, como critérios claros e objetivos de correção, divulgação de
respostas esperadas pela banca, possibilidades de recursos, desidentificação das provas,
divulgação de espelho da produção de cada candidato e medidas outras de mesmo cunho que
primem por objetividade, isonomia, segurança e transparência. Além disso, até o tipo de prova
discursiva tende a nortear um maior ou menor grau de subjetividade tanto na produção quanto
na correção, conforme o Quadro 5:
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QUADRO 5 – TIPOLOGIAS DE PROVAS DISCURSIVAS
Categoria
Descrição sumária
Geralmente exigida em seleções – como vestibulares e outras – e em avaliações
Redação
educacionais. Nesse tipo de prova é exigido que o candidato elabore um texto
sobre o tema proposto em um espaço que costuma ser de até 30 linhas.
Essa prova costuma ser exigida em concursos de Tribunais de Contas nas áreas de
Administração, Contabilidade, Economia, Finanças. Na prova, os candidatos
Peça Técnica em Auditoria
deverão responder as questões aliando conhecimentos teóricos e aplicados ao
campo da auditoria. Para isso, o espaço disponível é de 30 a 40 linhas.
Costuma ser exigida em concursos para cargos de Procurador, Promotor de
Justiça, Advogado e Juiz Substituto. No espaço para resposta, que varia
Peça Técnica Jurídica
geralmente de 90 a 180 linhas, o candidato deve escrever uma peça judicial
abrangendo informações de um texto proposto.
Exigido em concursos para a área de tecnologia, esse tipo de prova combina a
redação de um texto com gráficos, em um espaço médio de 45 linhas, em que o
Projeto
candidato deve apresentar um projeto a ser desenvolvido no órgão, conforme o
que é solicitado na questão.
Normalmente utilizada em concurso público de nível superior, em áreas diversas.
Questões diretas com foco Nesse tipo de prova, o comando da pergunta especifica quais aspectos o candidato
específico
deverá abordar na resposta. Para isso, o candidato tem um espaço de cerca de 20
linhas.
Geralmente utilizadas em avaliações educacionais – a exemplo do Exame
Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) – e de acesso à Universidade –
Questões curtas diretas
como as transferências facultativas. Nesse tipo de prova, as perguntas são diretas
e o candidato tem de 5 a 15 linhas para elaborar sua resposta
Fonte: adaptado pelo autor (2016) a partir de: <http://www.cespe.unb.br/jornalcespe/pdfs/018.pdf>.

Em concursos vestibulares, a UERJ (Universidade Estadual do Rio de Janeiro), a USP
(Universidade de São Paulo), a UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas) e outras
instituições acumulam significativa experiência de algumas décadas no tratamento objetivo de
questões dissertativas aplicadas a dezenas de milhares de candidatos em seus respectivos
exames de admissão.
Há empresas no Brasil que dispõem inclusive de sistema eletrônico que permite seus
supervisores auditarem e acompanharem em tempo real as correções de provas discursivas, de
modo a verificar tempo médio de atividade, fidelidade à planilha de correção, se as correções
e notas são idênticas entre os corretores, terceira correção quando aplicável e outras
providências.
Feitas as considerações iniciais sobre a tipologia avaliativa, aborda-se, a seguir, tabela
com frequência de provas discursivas na amostra:

94
Tabela 7 – Presença de provas discursivas como ferramenta de
avaliação para Auxiliar em administração (A) e Médico (M)
Provas Discursivas
Ord.
Edital/Instituição
M
A
1
010/FURG
**
N
2
060/IFAL
N
**
3
006/IFAM
N
**
4
001/IFAP
N
N
5
002/IFB
N
**
6
140/IFC
N
N
7
011/IFCE
N
N
8
001/IFES
N
**
9
285/IFFar
**
N
10
043/IFG
**
S
11
002/IFMA
N
N
12
124/IFMG
N
**
13
079/IFPI
N
N
14
015/IFPR
N
N
15
019/IFRN
N
N
16
018/IFRS
**
N
17
067/IFSC
**
N
18
036/IFSertão
**
N
19
070/IFSul
N
**
20
035/IFTO
**
N
21
001/UFAC
N
N
22
030/UFAL*
N
N
23
002/UFBA
N
N
24
126/UFES
N
N
25
122/UFF
S
S
26
050/UFG
S
S
27
071/UFLA
S
N
28
358/UFMG
**
N
29
074/UFOP
**
S
30
026/UFOPA
**
S
31
084/UFPE
N
**
32
041/UFPel
**
N
33
340/UFPR*
N
N
34
002/UFRA
**
N
35
011/UFRGS
**
N
36
293/UFRJ
**
N
37
012/UFRPE
N
N
38
340/UFRR
N
**
39
073/UFRRJ
**
S
40
026/UFSB
**
N
41
015/UFSC
N
**
42
008/UFSCar
**
N
43
036/UFSM
N
N
44
050/UFTM
**
N
45
067/UFU
**
***
46
002/UFV
N
**
47
001/UnB
S
S
48
647/UNIFESP
**
N
49
119/UNIPAMPA
**
N
50
001/UNIRIO
**
N
S
N
S
N
Totais para
“SIM” e “NÃO”
4 de 28
24 de 28
7 de 39
32 de 39
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avaliação para Auxiliar em administração (A) e Médico (M)
(% da amostra) (14,29%)
(85,71%)
(17,95%) (82,05%)
* Instituição com dois editais publicados em 2016 (um com vagas para auxiliar em
administração e outro com vagas para médico). Neste caso, os documentos serão
computados como edital único.
** Edital sem oferta de vagas para o cargo.
*** Edital não contabilizado nesta subcategoria. Não expõe os tipos de provas que
aplicará e limita-se a mencionar que haverá lançamento de edital complementar, mas
sem previsão de data.
Fonte: elaboração própria (2016).

A frequência de concursos que utilizam provas discursivas na amostra é muito mais
baixa se comparada às objetivas de múltipla escolha: 4 dos 28 certames (ou 14,29%) para
Auxiliar em administração empregam provas discursivas como parte da seleção.
Em proporção um pouco maior (7 de 39 ou 17,95%) está o número de certames que
utilizam as discursivas como um dos componentes avaliativos para Médicos.
Até agora, infere-se que, embora haja pequena variação positiva de provas discursivas
para Médicos, tanto eles quanto os Auxiliares em administração estão sendo avaliados em
proporções relativamente semelhantes (17,95% e 14,29%, respectivamente) de complexidade
quanto às tipologias de ferramentas empregadas, apesar das consideráveis diferenças de escala
de complexidade entre os cargos.
Tal semelhança de proporção avaliativa para cargos tão díspares está longe de
denunciar isonomia e sugere, antes, uma igualdade material injustificável entre funções com
complexidades muito diferentes para serem tratadas artificialmente de modo tão próximo.
Entretanto, essa situação de quase igualdade entre os cargos mudará nas próximas
categorias – e quem eventualmente esperar por avaliações mais simples para Auxiliar e mais
complexas para Médico poderá se surpreender.
Outro aspecto igualmente importante a ser observado é que a avaliação discursiva é
vista como “morosa” em oposição ao automatismo das provas de múltipla escolha e mesmo
quando se deseja aferir competências relativas ao atendimento ao público (que deveria ser
caro à administração pública). Os “dilemas” sobre o uso (ou não) de provas discursivas e
sobre a eficácia (ou não) de provas objetivas não são incomuns e a cena seguinte, retratada
por Fontainha et al (2014, p. 88-89) durante uma entrevista com gestores públicos do INSS,
ilustra isso:

Inclusive, essa questão de atendimento é uma das questões que a gente já discutiu. A
gente contrata empresa. A gente não elabora as questões. A gente dá os temas, os
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conteúdos que a gente precisa que tenha. A gente colocou como demanda, assim:
“como seria importante que tivesse”. (...)
Foi perguntado como esta sugestão teria impactado em relação ao conteúdo pedido
na prova. A resposta foi que a própria empresa organizadora do certame não estava
muito satisfeita em criar tal conteúdo, e, assim, houve pouca avaliação deste tema,
considerado tão relevante para ser aferido: (...)
“Foi mínima a repercussão em termos de prova. Foi mais na assertiva de relações
interpessoais. Quer dizer, foi mais nessa coisa. Foi alegado [sic], inclusive, a
subjetividade do tema, pela empresa organizadora, na construção da prova. A gente
até entende algumas argumentações da empresa, em função de não se ter a
clareza. Afinal, é uma prova de marcar questões em 4 ou 5 alternativas. É uma prova
objetiva. Difícil você conseguir extrair isso, não é?”.
Ao se perguntar por que não avaliar este tema por meio de uma prova discursiva, foi
replicado que seria inviável: “Pelo volume não se cogita fazer prova discursiva. A
opção é lidar com o volume porque é tudo eletrônico”.

A limitação natural das provas objetivas é exposta no trecho reproduzido supra,
embora um outro traço também nele compareça: o comportamento de empresas privadas
(bancas examinadoras) em relação ao poder público (cliente). Sediadas num mercado
desregulado e de baixa transparência, elas ditam (literalmente, em muitos casos) o nível de
riqueza ou pobreza avaliativa dos certames, tendo por fundamento dogmas como o
maniqueísmo entre objetividade e subjetividade de uma avaliação discursiva ou mesmo de
uma questão objetiva que trate de tema relativamente subjetivo como o atendimento ao
público.
Outro aspecto crucial do relato é que optou-se por não aplicar provas discursivas em
função do volume de candidatos. Ora, poder-se-ia estabelecer uma cláusula de barreira ou
ponto de corte no edital, seja por nota mínima ou por número máximo de aprovados (os
Artigos 13 e 16 do Decreto 6.499/2009 e outros diplomas concedem amparo legal para
providências assim).
Desse modo, haveria uma segunda fase discursiva, da qual só participariam os
aprovados na primeira (provas objetivas). O número de candidatos na discursiva seria bem
menor. Tudo depende de como é elaborado o edital e do tipo e nível de prova que se aplica:
para um exemplo prático, alguns dos certames deste estudo preveem duas vagas para
determinado cargo e só preveem convocar oito vezes o número de vagas para a segunda fase
(seriam 16 candidatos para a redação, portanto).
Assim, mesmo que existam dez mil candidatos para duas vagas do edital, apenas os 16
primeiros colocados na prova objetiva terão suas redações corrigidas. E há amparo na lei para
convocar até bem menos que oito candidatos por vaga do edital para uma próxima fase. Ou
seja: um órgão público tem 30 vagas, recebeu 30 mil inscritos e pode prever no edital a
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convocação de apenas o triplo das vagas ofertadas (ou 90 pessoas) para a próxima fase e
assim por diante.
Mas o mais grave em casos como esse (que são comuns) é que toda a “economia” de
tempo e dinheiro obtida com um certame mais rápido e barato frequentemente redunda em
candidatos mal selecionados, despreparados e que (numa visão muito otimista) serão
subaproveitados durante décadas no órgão público.
Representantes do mesmo INSS trazem na mesma obra (FONTAINHA ET AL, 2014)
uma ponderação que mostra os “ganhos” de um concurso que, para ser “rápido e barato”,
dispensa provas discursivas e outros mecanismos e investe apenas em provas objetivas:

A característica do nosso atendimento, da nossa prestação de serviço, é a vinculação
com o público. Não adianta você ter o conhecimento e não conseguir atender uma
pessoa. Então é uma habilidade, é uma atitude que você tem que ter, e isso você
não consegue tirar de um candidato. Você consegue tirar o conhecimento que ele
tem, mas será que ele tem habilidade para lidar com o público? É isso que a gente
precisa na agência. É isso que a gente não consegue tirar do candidato em uma prova
objetiva. Esta característica nossa que é um órgão essencialmente de atendimento, e
a gente não consegue medir no candidato. O maior problema é o que a gente
identifica com maior repercussão negativa do resultado do concurso, porque o
servidor sabe que vai trabalhar em uma agência, a vaga dele é de uma agência, mas
muitas vezes ele não tem habilidade ou não tem a aptidão do atendimento, não é, “eu
não me sinto bem, eu não quero atender”. (p. 88)

Mais uma vez, a impessoalidade aplicada de modo engessado, uma análise errônea de
custo/benefício, o objetivismo arraigado, o descolamento entre a avaliação e o cargo se
impuseram, gerando disfunções e custos – inclusive financeiros – que perdurarão por décadas.
Os resultados deste trabalho sugerem que isso não é exceção nos concursos públicos. Pelo
contrário.
4.1.3.2 Subcategoria 3-B – Caráter eliminatório das provas discursivas em concursos públicos
para os cargos de Auxiliar em administração e Médico

Se a presença de provas discursivas para Auxiliares e Médicos tem certa variação entre
os cargos, o caráter eliminatório de tais provas é totalmente igualitário entre eles:
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Tabela 8 – Caráter eliminatório das provas discursivas
para Auxiliar em administração (A) e Médico (M)
Provas Discursivas
Ord.
Edital/Instituição
M
A
10
043/IFG
*
S
25
122/UFF
S
S
26
050/UFG
S
S
27
071/UFLA
S
**
29
074/UFOP
*
S
30
026/UFOPA
*
S
39
073/UFRRJ
*
S
47
001/UnB
S
S
A
M
S
N
S
N
Totais para “SIM” e “NÃO”
(%) da amostra
4 de 4
0 de 4
7 de 7
0 de 7
(100%)
(0%)
(100%)
(0%)
* Edital sem oferta de vagas para o cargo.
** Edital com vaga para Médicos, mas com prova discursiva apenas para os candidatos a
Auxiliar em Administração.
Fonte: elaboração própria (2016).

A Tabela 8 (acima) expõe que 100% dos concursos que utilizam provas discursivas na
amostra adotam caráter eliminatório e não apenas classificatório para esse tipo de avaliação.
Assim, 4 de 4 editais para Auxiliar e 7 de 7 para Médico preveem que a prova
discursiva será eliminatória, o que suscita um questionamento sobre a preocupação
identificada neste estudo e na literatura em relação à subjetividade nas avaliações.
Se há tanto esforço para privilegiar o aspecto objetivo da avaliação (com 100% de
participação de provas objetivas), talvez fizesse algum sentido atribuir caráter apenas
classificatório às provas discursivas.
A atribuição de caráter eliminatório a 100% das provas discursivas acaba por conferir
grande poder (ainda que apenas em minoria da amostra e parcialmente) a um instrumento com
maior carga subjetiva tanto do candidato quanto do corretor – o que poderia ser um sinal de
que, talvez com critérios objetivados, avaliações mais complexas e subjetivas poderiam ser
assimiladas pela sociedade, reduzindo o dogma do objetivismo identificado por alguns autores
(FONTAINHA ET AL, 2014; COSTA, 2010).
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4.1.3.3 Subcategoria 3-C – Presença de provas discursivas como ferramenta única de
avaliação de conhecimentos e habilidades para ambos os cargos (Auxiliar em administração e
Médico)

O viés eliminatório atribuído à prova discursiva não lhe permite protagonismo, como
se evidencia na tabela a seguir:
Tabela 9 – Provas discursivas como ferramenta única de avaliação
para os cargos de Auxiliar em administração (A) e Médico (M)
Provas Discursivas
Ord.
Edital/Instituição
M
A
10
043/IFG
*
N
25
122/UFF
N
N
26
050/UFG
N
N
27
071/UFLA
N
**
29
074/UFOP
*
N
30
026/UFOPA
*
N
39
073/UFRRJ
*
N
47
001/UnB
N
N
A
M
Totais para
S
N
S
N
“SIM” e “NÃO”
0 de 4
4 de 4
0 de 7
7 de 7
(%) da amostra
(0%)
(100%)
(0%)
(100%)
* Edital sem oferta de vagas para o cargo.
** Edital com vaga para Médicos, mas com prova discursiva apenas para os
candidatos a Auxiliar em Administração.
Fonte: elaboração própria (2016).

A mesma prova discursiva que aparece com caráter eliminatório em 100% das provas
em que é aplicada não tem o mesmo desempenho quando a discussão é ampliada.
Quando se trata de utilizar a discursiva como forma única de avaliação em concursos
públicos, tanto para o cargo de Auxiliar em administração quanto para a função de Médico, o
porcentual na amostra é zero, o que sugere que, apesar da força eliminatória, ela é peça
coadjuvante no processo avaliativo e segue à sombra das avaliações objetivas de múltipla
escolha.
Ainda no tocante à prova discursiva e para além de tantos outros dados curiosos sobre
o tema, um caso não exatamente raro chama a atenção: o edital 071/2016, da Ufla
(Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais) prevê prova discursiva aos candidatos a
Auxiliar em Administração, mas seleciona Engenheiros Civis e Médicos exclusivamente por
meio de provas objetivas de múltipla escolha.
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4.1.4 Categoria 4 – Provas de Títulos

As provas de títulos, apesar do nome que possuem e do inegável predomínio da
avaliação de titulação, têm outras funções em alguns processos seletivos e, por vezes,
preenchem lacunas deixadas por outras etapas ou provas dos concursos.
Fontainha et al (op. cit.) fazem um breve relato sobre as provas de títulos e algumas de
suas vinculações, que partem dos salários pagos e chegam às competências dos candidatos. E
a competência decisiva é muito específica, não está exatamente relacionada ao cargo em
disputa e ratifica a ideia de que os certames, em vez de meios de se selecionar os melhores
talentos, se tornaram fins em si mesmos:

Perguntamos, anteriormente, o que impulsiona diferenças salariais? Seria
a seleção de melhores acadêmicos? Seria o recrutamento dos melhores
profissionais? Seria o nível de complexidade das atribuições? Vimos, até este ponto,
que os certames não baseiam a remuneração em títulos, tampouco se valem
de instrumentos avaliativos que sejam capazes de trazer para o serviço público
os acadêmicos mais competentes. Por outro lado, vimos que a prática profissional
não é avaliada e que os candidatos selecionados raras vezes passam por
uma formação promovida pela Administração. Até aqui, portanto, não temos a
resposta para esse questionamento, mas chegamos à importante conclusão de
que o certame recruta pessoas que sabem melhor fazer suas provas. (p. 61)

Tal panorama corrobora a visão de Coelho (2015) sobre a postura autocentrada e
disfuncional dos concursos, reforça o arcabouço de suposições deste estudo e se concatena ao
menos parcialmente com os resultados desta categoria e de suas respectivas subcategorias,
como se poderá observar a seguir.
4.1.4.1 Subcategoria 4-A – Presença de provas de títulos como ferramenta de avaliação de
conhecimentos e habilidades em concursos públicos para os cargos de Auxiliar em
administração e Médico

Detentoras, em tese, de potencial para ser mais amplas que muitíssimas provas
objetivas e, ao mesmo tempo, carregadas de certa dose de subjetividade, mas relativamente
menor que aquela da prova discursiva, as provas de títulos são avaliações que podem ir do
básico ao complexo a depender da dosimetria estabelecida em cada edital.
A Tabela 10 exporá a frequência de utilização e o eventual caráter (eliminatório ou
classificatório) das provas de títulos:
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Ord.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Tabela 10 – Presença de provas de títulos como ferramenta de avaliação para
Auxiliar em administração (A) e Médico (M) e seu eventual caráter eliminatório
Provas de
Caráter
Edital/
Títulos
Eliminatório
Instituição
A
M
M
010/
**
S
N
FURG
060/
N
**
**
IFAL
006/
N
**
**
IFAM
001/
N
N
N
IFAP
002/
N
**
**
IFB
140/
N
S
N
IFC
011/
N
N
N
IFCE
001/
N
**
**
IFES
285/
**
N
N
IFFar
043/
**
N
N
IFG
002/
N
N
N
IFMA
124/
N
**
**
IFMG
079/
N
N
N
IFPI
015/
N
N
N
IFPR
019/
N
N
N
IFRN
018/
**
N
N
IFRS
067/
**
N
N
IFSC
036/
**
N
N
IFSertão
070/
N
**
**
IFSul
035/
**
N
N
IFTO
001/
N
N
N
UFAC
030/
N
S
N
UFAL*
002/
N
N
N
UFBA
126/
N
N
N
UFES
122/
N
N
N
UFF
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Tabela 10 – Presença de provas de títulos como ferramenta de avaliação para
Auxiliar em administração (A) e Médico (M) e seu eventual caráter eliminatório
050/
N
N
N
UFG
071/
N
N
N
UFLA
358/
**
N
N
UFMG
074/
**
S
N
UFOP
026/
**
N
N
UFOPA
084/
N
**
**
UFPE
041/
**
S
N
UFPel
340/
N
S
N
UFPR*
002/
**
S
N
UFRA
011/
**
N
N
UFRGS
293/
**
S
N
UFRJ
012/
N
N
N
UFRPE
340/
N
**
**
UFRR
073/
**
N
N
UFRRJ
026/
**
N
N
UFSB
015/
N
**
**
UFSC
008/
**
S
N
UFSCar
036/
N
N
N
UFSM
050/
**
S
N
UFTM
067/
**
***
***
UFU***
002/
N
**
**
UFV
001/
N
N
N
UnB
647/
**
S1
N
UNIFESP
119/
**
N
N
UNIPAMPA
001/
**
N
N
UNIRIO
Caráter
Provas de
Totais para
Eliminatório
Títulos
“SIM”
A
M
M
e “NÃO”
S
N
S
N
S
N
(%) da amostra
28 de 28
10 de 39
29 de 39
39 de 39
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Tabela 10 – Presença de provas de títulos como ferramenta de avaliação para
Auxiliar em administração (A) e Médico (M) e seu eventual caráter eliminatório
(100%)
(25,64%) (74,36%)
(100%)
1
Prova de títulos para algumas especialidades, somando nove das 25 vagas médicas ofertadas no
edital.
* Instituição com dois editais publicados em 2016 (um com vagas para auxiliar em administração e
outro com vagas para médico). Neste caso, os documentos serão computados como edital único.
** Edital sem oferta de vagas para o cargo.
*** Edital não contabilizado nesta subcategoria. Não expõe os tipos de provas que aplicará e limita-se
a mencionar que haverá lançamento de edital complementar, mas sem previsão de data.
Fonte: elaboração própria (2016).

Reflexo da tabela supra: enquanto a incidência de provas de títulos para os Auxiliares
em administração é zero (o que é coerente com o nível de complexidade do cargo), 25,64%
dos concursos para Médicos apresentam esse tipo de avaliação. Porém, há um detalhe
decisivo: em 100% dos casos, a prova de títulos é apenas classificatória. Não possui, portanto,
caráter eliminatório. Logo, é mais uma ferramenta avaliativa que possui condão apenas
coadjuvante diante de outras formas de aferição de desempenho nos concursos.
Em todo caso, os resultados desta subcategoria se somam aos de uma subcategoria
anterior: aquela que demonstrou que a maioria dos Médicos é selecionada unicamente por
meio de provas teóricas objetivas de múltipla escolha. Essa soma leva à demolição de mais
um dos muitos mitos sobre concursos no Brasil: o de que os profissionais de nível superior
seriam dominantemente selecionados por meio de diversas provas, inclusive de títulos. Como
se está a ver, salvo exceções, a crença em uma estrutura muito qualificada de concursos
continua a ser o que vem sendo há décadas: mito.
O que se vê de modo oficial no caso dos Médicos é que apenas 25,64% dos concursos
chegam a prever uma prova de títulos e sempre com caráter unicamente classificatório. Dada
a abrangência da profissão médica e o fato de ser uma atividade de nível superior com
formação específica, a prova de títulos é o tipo de avaliação que deveria fazer parte de todos
os certames para esse cargo.
A propósito, no contexto dos concursos públicos brasileiros, a prova de títulos é
aquela que mais se aproxima de uma análise curricular. Embora muitas das provas de títulos
só analisem os diplomas do candidato (como se verá adiante), uma minoria aqui mapeada tem
o mérito de avaliar desde a escolaridade até publicações, participações em eventos e
experiência profissional.
Minoria no Brasil, mesmo entre cargos onde deveria ter presença muito mais ampla, a
prova de títulos (ou de análise curricular) ocupa lugar de destaque nos concursos públicos de
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vários países. Canadá, Itália, Estados Unidos e França são apenas alguns dos Estados que
atribuem à avaliação curricular em concursos um patamar de importância superior ao
dominantemente praticado no Brasil:
O Canadá possui uma estrutura ampla de concursos municipais, provinciais e federais
(com peculiaridades de acordo com o cargo e o contratante). Por vezes, o currículo
corresponde à primeira fase dos concursos. Após a análise curricular, às vezes combinada
com testes via internet (GOUVERNEMENT DU CANADA, 2016), os selecionados (e apenas
eles) avançam para entrevistas, que podem começar com uma entrevista por telefone e podem
avançar para outras entrevistas mescladas ou não com testes até o fim do certame.
Na Itália há diversos tipos de seleção, com avaliações oggettivas, attitudinales (ou de
aptidões) e outras modalidades. O currículo é tão valorizado que, em alguns concursos, há
reservas de algo em torno de 20% das vagas apenas para funcionários públicos (AGENZIA
ENTRATE, 2016) – algo impensável no Brasil, onde várias jurisprudências, inclusive do
Supremo Tribunal Federal (2003) proíbem eventual reserva para servidores e outros
provimentos similares. No Brasil, se um auditor fiscal com dez anos de experiência, por
exemplo, desejar se tonar auditor de um tribunal de contas, ele não terá qualquer reserva de
vaga e sua experiência ou currículo terá relevância baixa ou nula no concurso.
Os Estados Unidos têm uma única carreira e tabela salarial do governo federal (OPM,
2016), gerida pelo US Office of Personnel Management. Para efeitos de comparação, o Brasil
possui 150 carreiras. Há também variados tipos de seleções, que vão desde provas e testes até
aferição do currículo. A relevância da análise curricular é tal que o candidato é enquadrado na
tabela salarial em função de sua formação e experiência (MP, 2015). No Brasil, na imensa
maioria das carreiras, o currículo não tem qualquer impacto no enquadramento salarial
quando do ingresso no serviço público.
A França, um dos grandes expoentes mundiais quando o assunto é concurso público,
tem um modelo rico e complexo de seleção. Certames para nível superior costumam possuir
uma tríade avaliativa e de vagas (ENA, 2016): concurso externo (aberto a jovens recémformados), interno (destinado apenas a funcionários públicos) e o troisième concours
(“terceiro concurso”, direcionado a profissionais experientes advindos do mercado ou de
outros meios). Como se pode perceber, a dimensão curricular (formação e experiência) é
simplesmente decisiva para a estrutura do modelo francês de concurso público.
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4.1.4.2 Subcategoria 4-B – Presença de provas de títulos como ferramenta única de avaliação

Por sua condição acessória nos certames, a prova de títulos, como se verá na tabela a
seguir, não é utilizada como fase única em nenhum dos processos seletivos em que é adotada:
Tabela 11 – Presença de provas de títulos como
ferramenta única de avaliação para Médico (M)
Provas de Títulos
Ord.
Edital/Instituição
M
1
010/FURG
N
22
030/UFAL*
N
29
074/UFOP
N
32
041/UFPel
N
33
340/UFPR*
N
34
002/UFRA
N
36
293/UFRJ
N
42
008/UFSCar
N
44
050/UFTM
N
48
647/UNIFESP
N
M
S
N
Totais para “SIM” e “NÃO”
(%) da amostra
0 de 39
39 de 39
(0%)
(100%)
* Instituição com dois editais publicados em 2016 (um com vagas
para auxiliar em administração e outro com vagas para médico).
Neste caso, os documentos serão computados como edital único.
Fonte: elaboração própria (2016).

Contudo, independentemente de sua situação coadjutora, a prova de títulos pode ser
uma ampla e rica ferramenta de avaliação. Subaproveitada que é por muitos concursos, como
se verá, poderia auxiliar bastante – e a um baixo custo – na seleção de candidatos mais
qualificados para a administração pública.
4.1.4.3 Subcategoria 4-C – Itens avaliados nas provas de títulos para aferição de
conhecimentos e habilidades

Conforme afirmado retro, trata-se de ferramenta que permite variadas gradações e que
detém amplo potencial avaliativo. Pode-se verificar formalmente, por meio de um só ato de
poucos minutos (conferência de documentos, basicamente), diversos aspectos da qualificação
do candidato. Uma relação custo-benefício promissora, mas subaproveitada, conforme tabela
a seguir:
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Tabela 12 – Itens específicos de avaliação nas provas de títulos:
Titulação Acadêmica, Experiência Profissional e Outros
Provas de Títulos
Ord.
Edital/Instituição
Titulação
Experiência
Outros**
1
010/FURG
S
S
S
22
030/UFAL*
S
S
N
29
074/UFOP
S
S
N
32
041/UFPel
S
N
S
33
340/UFPR*
S
N
N
34
002/UFRA
S
N
N
36
293/UFRJ
S
S
N
42
008/UFSCar
S
S
S
44
050/UFTM
S
S
S
48
647/UNIFESP
S1
N
N
S
N
S
N
S
N
Totais para “SIM” e “NÃO”
10 de 10
0 de 10
6 de 10
4 de 10
4 de 10
6 de 10
(%) da amostra
(100%)
(0%)
(60%)
(40%)
(40%)
(60%)
1
Prova de títulos para algumas especialidades, somando nove das 25 vagas médicas ofertadas no edital.
* Instituição com dois editais publicados em 2016 (um com vagas para auxiliar em administração e outro
com vagas para médico). Neste caso, os documentos serão computados como edital único.
** Outros: publicações científicas, participações em eventos e afins.
Fonte: elaboração própria (2016).

Dos dez concursos da amostra que chegam a empregar provas de títulos, visualiza-se
na Tabela 12 que 100% fazem jus à análise de titulação acadêmica. Basicamente, aceitam e
aferem diplomas e certificados de escolaridade em cursos de pós-graduação lato sensu
(especializações, MBAs e afins) e stricto sensu (mestrados acadêmicos e profissionais e
doutorados).
No caso específico dos profissionais da área da medicina, cujo cargo é um dos objetos
deste estudo, outro fator relevante em provas de títulos é a certificação de Residência Médica
(um tipo de curso de pós-graduação lato sensu/especialização voltado a esse público em
particular).
Não obstante a exaltação que se faz ao conhecimento (na verdade, à escolarização),
expressa na aceitação e valoração de títulos acadêmicos, outros importantes e oportunos
fatores de avaliação têm menor ou nenhuma participação nas provas de títulos. E mesmo a
prova de títulos é aplicada à minoria das vagas de uma das grandes instituições da amostra: a
UNIFESP. Seu edital prevê prova de títulos apenas para algumas especialidades, somando
nove das 25 vagas médicas ofertadas no concurso.
Academicismo e bacharelismo, opções não raras em concursos, induzem a que se
valorizem apenas diplomas, deixando de considerar outros aspectos dignos de análise. O
Gráfico 2, a seguir, ilustra parte da realidade dessa tendência tão comum e prejudicial aos
concursos públicos:
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Gráfico 2 – Porcentual comparativo de itens específicos
avaliados em Provas de Títulos para o cargo de Médico

Fonte: elaboração própria (2016)

O Gráfico 2 sugere uma valorização à titulação/escolaridade (100% das provas de
títulos o solicitam). Em frequência consideravelmente menor (60%), aparece a valoração à
experiência profissional entre os Médicos. Na categoria “Outros”, com frequência ainda mais
discreta (40%), estão elementos como participação em eventos, publicações acadêmicas e
afins.
Em que pese à baixa incidência de publicações acadêmicas nas provas de títulos (no
contexto de hospitais universitários ou serviços de perícia dentro de universidades),
predomina, ainda assim, o academicismo, como se pode inferir das desproporções entre as
categorias expostas no gráfico.
Ao chegar à prova de títulos, em 100% dos casos da amostra o candidato foi aprovado
no mínimo na prova objetiva. Nela, tem-se uma primeira aferição de conhecimentos. Na
prova de títulos (às vezes precedida de outra aferição de conhecimentos, a prova discursiva), o
candidato por vezes apresentará seus diplomas e nada mais (em 40% dos casos da amostra, a
prova de títulos exige unicamente as diplomações do candidato).
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Pode-se depreender que a prática ficará por conta dos procedimentos médicos que o
futuro servidor aplicará a cada paciente, já que a experiência não é significativamente cobrada
e sequer figura como quesito eliminatório.
Pode-se objetar ou sugerir que o servidor inexperiente e selecionado apenas através de
provas de múltipla escolha venha a ocupar funções simples ou a desenvolver atividades
menos complexas por um certo tempo no patamar inicial da carreira.
Todavia, além de subaproveitar os processos seletivos (o que não parece estratégico),
para se viabilizar tal opção seriam necessárias, entre outras, significativas alterações
legislativas e culturais. Para ilustrar a situação, convém retomar o Art. 20, § 3o, da Lei no
8.112, de 1990:

O servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos de provimento
em comissão ou funções de direção, chefia ou assessoramento no órgão ou
entidade de lotação, e somente poderá ser cedido a outro órgão ou entidade para
ocupar cargos de Natureza Especial, cargos de provimento em comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, de níveis 6, 5 e 4, ou
equivalentes. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) – grifos nossos

O excerto supra é claro: ainda que esteja em estágio probatório (ou seja, desde o seu
primeiro dia de trabalho), o servidor público pode assumir cargos em comissão, chefia,
direção, assessoramento e afins.
Essa “lógica” é tão expressiva que, inclusive, o único caso em que o servidor poderá
ser cedido a outro órgão ou entidade ainda no estágio probatório é exatamente se ele for
ocupar algum cargo de “Natureza Especial” ou de provimento em comissão do “GrupoDireção e Assessoramento Superiores - DAS, de níveis 6, 5 e 4” ou equivalentes.
Apenas para constar, esses cargos de “Natureza Especial” e esses “níveis 6, 5 e 4 de
DAS” são os mais elevados de Direção e Assessoramento Superior existentes em todo o
Poder Executivo Federal brasileiro.
Ou seja: mesmo inexperiente e mesmo tendo sido selecionado unicamente através de
uma prova teórica objetiva de múltipla escolha, o médico novato (por exemplo) não só poderá
conduzir intervenções cirúrgicas desde o início quanto poderá chefiar a divisão de cirurgia do
hospital inteiro ou até ser nomeado ministro da saúde.
Como se viu até então, só a teoria é avaliada na ampla maioria dos casos da amostra.
A prática raramente é aferida e alguém aprovado apenas com base na teoria (prova de
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múltipla escolha, por exemplo) poderá assumir, segundo a legislação vigente, cargos de chefia
e direção de toda espécie.
Em meio a tanto academicismo, a prática tem espaço nos concursos públicos? Ínfimo,
mas tem.
4.1.5 Categoria 5 – Provas Práticas
4.1.5.1 Subcategoria 5-A – Presença de provas práticas como ferramenta de avaliação de
conhecimentos e habilidades em concursos públicos para os cargos de Auxiliar em
administração e Médico

Uma pequeníssima minoria entre os concursos públicos da amostra prevê provas
práticas, conforme a Tabela 13 a seguir. Em parte, esse e outros aspectos guardam relação
com fatores mais amplos, de ordem cultural e legislativa, conforme identificado por Pires et al
(2005) e ratificado quase uma década depois por Fevorini; Silva; Crepaldi (2014). Aqueles e
estes apontaram, entre outras, as seguintes dificuldades à efetividade da gestão por
competências no serviço público:
Limitações de ordem legal em relação à prática de recrutamento por concursos
públicos; Inexistência de metodologias adequadas à identificação das competências
organizacionais e ao mapeamento de competências dos servidores; Sistema de
progressão funcional exclusivamente baseado em tempo de serviço e não
apoiado em avaliações de competência e de desempenho; Sistemas de remuneração
que não permite reconhecimento virtuoso. (p. 131)

Assim, percebido esse contexto mais amplo que afeta desde os processos seletivos
para quem quer entrar no setor público até os sistemas remuneratórios de quem nele já
ingressou, os resultados da categoria e das subcategorias a seguir estabelecem relações de
sentido com os objetivos e suposições deste estudo:
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Tabela 13 – Presença de provas práticas como ferramenta de avaliação para
Auxiliar em administração (A) e Médico (M) e seu eventual caráter eliminatório
Prova
Caráter
Edital/
Prática
Eliminatório
Ord.
Instituição
A
M
M
010/
1
**
N
FURG
060/
2
N
**
IFAL
006/
3
N
**
IFAM
001/
4
N
N
IFAP
002/
5
N
**
IFB
140/
6
N
N
IFC
011/
7
N
N
IFCE
001/
8
N
**
IFES
285/
9
**
N
IFFar
043/
10
**
N
IFG
002/
11
N
N
IFMA
124/
12
N
**
IFMG
079/
13
N
N
IFPI
015/
14
N
N
IFPR
019/
15
N
N
IFRN
018/
16
**
N
IFRS
067/
17
**
N
IFSC
036/
18
**
N
IFSertão
070/
19
N
**
IFSul
035/
20
**
N
IFTO
001/
21
N
N
UFAC
030/
22
N
N
UFAL*
002/
23
N
N
UFBA
126/
24
N
N
UFES
122/
25
N
N
UFF
050/
26
N
N
UFG
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Tabela 13 – Presença de provas práticas como ferramenta de avaliação para
Auxiliar em administração (A) e Médico (M) e seu eventual caráter eliminatório
071/
N
N
UFLA
358/
**
N
UFMG
074/
**
N
UFOP
026/
**
N
UFOPA
084/
N
**
UFPE
041/
**
N
UFPel
340/
N
N
UFPR*
002/
**
N
UFRA
011/
**
N
UFRGS
293/
**
N
UFRJ
012/
N
N
UFRPE
340/
N
**
UFRR
073/
**
N
UFRRJ
026/
**
N
UFSB
015/
N
**
UFSC
008/
**
N
UFSCar
036/
N
N
UFSM
050/
**
S
S
UFTM
067/
**
***
UFU***
002/
N
**
UFV
001/
N
N
UnB
647/
**
S
S1
UNIFESP
119/
**
N
UNIPAMPA
001/
**
N
UNIRIO
Totais para
“SIM”
e “NÃO”
(%) da amostra

Prova
Prática
A
S
-

M
N
28 de 28
(100%)

S
2 de 39
(5,13%)

N
29 de 39
(94,87%)

Caráter
Eliminatório
M
S
N
2 de 2
0 de 2
(100%)
(0%)
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* Instituição com dois editais publicados em 2016 (um com vagas para auxiliar em administração e
outro com vagas para médico). Neste caso, os documentos serão computados como edital único.
** Edital sem oferta de vagas para o cargo.
*** Edital não contabilizado nesta subcategoria. Não expõe os tipos de provas que aplicará e limita-se
a mencionar que haverá lançamento de edital complementar, mas sem previsão de data.
1
Apenas se o candidato faltar à prova ou nela obtiver nota zero.
Fonte: elaboração própria (2016).

Como se pode verificar, a frequência de provas práticas para o cargo de Auxiliar em
administração é zero. Porém, grande parte das atribuições desse cargo passa pelo uso de
sistemas informatizados e computadores, o que tornaria oportuna e muito estratégica uma
avaliação prática de digitação, formatação de documentos e afins.
A propósito, há uma demanda dos Auxiliares em administração pela equiparação com
o cargo de Assistente em Administração no âmbito do PCCTAE. Ambos os cargos atuam
majoritariamente como escriturários, o que equivale ainda às atribuições do cargo de
Escrevente, no caso dos tribunais de justiça.
Dito isso, registre-se que há provas práticas de digitação há pelo menos uma década
nos concursos para escriturários do TJSP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) e em
outros concursos também.
Quanto ao cargo de Médico, onde a prática pode ser não menos que decisiva, a
frequência de provas práticas é baixíssima: apenas 2 dos 39 concursos da amostra (5,13%,
portanto) preveem provas práticas para os profissionais de medicina, mais um dos traços
donde se pode deduzir o aspecto objetivista e academicista de tais concursos, salvo as
escassas exceções identificadas e aqui registradas.
As duas únicas instituições da amostra que optaram por aplicar prova prática atribuem,
ambas, caráter eliminatório a essa etapa, com uma ressalva: na UNIFESP, apenas se o
candidato faltar à prova ou nela obtiver nota zero.
Na análise de resultados de categorias anteriores (especialmente na Subcategoria 1-B),
falou-se aqui de modo mais detalhado sobre a importância de se aplicar provas práticas tanto
aos Auxiliares em Administração quanto aos Médicos, desde que tais provas buscassem
refletir as atribuições e competências de cada cargo.
Se a prova prática pode ser importante para aferir competências do Auxiliar, no caso
do Médico ela é simplesmente crucial para uma avaliação mais efetiva. Por ser uma função
mais complexa e por possuir o viés prático que possui (atendimento, laboratório, cirurgia), é
no mínimo curioso que ainda existam instituições que consigam acreditar (e investir) na ideia
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de que selecionar Médicos apenas por meio de provas de múltipla escolha venha a fazer
algum sentido.
Não só não é uma atuação estratégica como se aproxima muito mais de uma opção
claramente indevida e desidiosa.
Há uma tendência de que, em algum momento, a sociedade venha a atingir um nível
de esclarecimento que levará à refutação do modelo claramente disfuncional. E já há discretos
sinais nesse sentido, como se verá mais ao final deste trabalho.
4.1.5.2 Subcategoria 5-B – Presença de provas práticas como ferramenta única de avaliação
de conhecimentos e habilidades em concursos públicos para os cargos de Auxiliar em
administração e Médico

Os dois únicos concursos a prescreverem provas práticas para Médicos são os da
UFTM (Universidade Federal do Triângulo Mineiro), sediada em Uberaba (MG) e UNIFESP
(Universidade Federal de São Paulo), com sede na capital paulista. Entretanto, as provas
práticas são parte de um conjunto avaliativo maior e estão longe de ser a única forma de
aferição das competências dos candidatos.
Tabela 14 – Presença de provas práticas como
ferramenta única de avaliação
Provas Práticas
Ord.
Edital/Instituição
S
N
44
050/UFTM
N
48
647/UNIFESP
N
0 de 2
2 de 2
Totais para “SIM” e “NÃO”
(%) da amostra
(0%)
(100%)
Fonte: elaboração própria (2016).

4.1.5.3 Subcategoria 5-C – Como se processa a prova prática

Para estabelecer uma descrição comparativa entre os dois únicos concursos da amostra
que preveem provas práticas para o cargo de médico, serão expostos a seguir, nesta
subcategoria, quadros com alguns aspectos de tais provas.
Das 25 vagas da área médica e suas diversas especialidades ofertadas no concurso da
UNIFESP, 24 serão submetidas a uma prova prática que terá as seguintes configurações
gerais:
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Quadro 6 – Descrição de prova prática (Caso Clínico) – concurso para Médico UNIFESP
Cargos/especialidades da medicina humana nesta modalidade de prova prática
Médico/Anestesista
Médico/Cirurgia Pediátrica
Médico/Medicina Intensiva (adulto)
Médico/Intensivista de Unidade Coronariana
Médico/Hematologista
Médico/Infectologia
Médico/Neurologia (subárea cefaleia)
Médico/Neurocirurgia
Médico/Neurologia/Neurologia Infantil
Médico/Obstetrícia
Médico/Ortopedia Cirurgia da Mão e Membro Superior
Médico/Ortopedia e Traumatologia
Médico/Urologia (subárea Disfunção Miccional em Adultos)
Médico/Urologia (subárea Transplante Renal)
Total: 24 vagas
Prova Prática – Discussão de Caso e/ou Casos Clínicos
As provas práticas para os cargos acima relacionados serão embasadas nas respectivas Descrições Sumárias de
Atividades dos Cargos e nos respectivos conteúdos programáticos, e serão aplicadas através de Estudo de
de Caso clínico, com arguição oral pela Banca Examinadora, sendo avaliadas na seguinte conformidade:
a) Demonstração de conhecimento teórico-prático para análise do problema proposto pela Banca Examinadora;
(20 pontos)
b) Demonstração de conhecimentos relativos ao planejamento para a devida solução do problema proposto;
(20 pontos)
c) Demonstração da solução para o problema proposto; (40 pontos)
d) Demonstração de clareza, coerência e objetividade na forma de explicitar a solução do problema proposto;
(20 pontos)
Observações:
1) A Banca Examinadora será formada por professores e/ou técnicos da UNIFESP
outras Instituições;

e/ou

convidados

de

2) A critério da Banca Examinadora a prova prática poderá ser interrompida a qualquer tempo, desde que a
mesma considere as atividades desenvolvidas suficientes para a devida avaliação do candidato.
3) A prova prática de arguição oral será gravada.
Fonte: adaptado pelo autor (2016) a partir do Edital UNIFESP 647/2016.

A UNIFESP optou por direcionar 24 das 25 vagas de Médicos para uma prova
denominada “prática”, mas, na verdade, trata-se de arguição oral. Entre as diversas vagas
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avaliadas por meio de prova oral, grande parte delas se volta à condução de intervenções
cirúrgicas.
O Estudo de Caso Clínico é um meio rico e interessante de se aferir conhecimentos,
mas novamente segue a tendência ao conceitual, ao estritamente teórico, esse eixo tão
importante, mas que está longe de avaliar habilidades e atitudes de alguém, menos ainda em
um cargo complexo como o de Médico.
Quadro 7 – Descrição de prova prática (Laboratório) – concurso para Médico UNIFESP
Cargos/especialidades da medicina humana nesta modalidade de prova prática
Médico/Técnica Operatória e Cirurgia Experimental
Total: 1 vaga
Prova Prática – Laboratório
As provas práticas para os cargos acima relacionados serão embasadas nas respectivas Descrições Sumárias de
Atividades dos Cargos e nos respectivos conteúdos programáticos, e serão avaliadas na seguinte conformidade:
a) Demonstração de conhecimento do ambiente, dos equipamentos e dos utensílios integrantes do laboratório;
(15 pontos)
b) Demonstração de entendimento da solicitação, pela Banca Examinadora, referente à atividade proposta;
(20 pontos)
c) Demonstração das habilidades necessárias para o desenvolvimento da atividade proposta; (20 pontos)
d) Apresentação da finalização da atividade proposta (produto da solicitação); (35 pontos)
e) Demonstração de conhecimento das normas de segurança (EPIs/EPCs) para o desenvolvimento da atividade
proposta pela Banca Examinadora; (5 pontos)
f) Demonstração de conhecimento de organização em relação ao ambiente laboratorial; (5 pontos) Observações:
1. A Banca Examinadora será formada por professores e/ou técnicos da UNIFESP e/ou convidados de outras
Instituições;
2) A critério da Banca Examinadora a prova prática poderá ser interrompida a qualquer tempo, desde que a
mesma considere as atividades desenvolvidas suficientes para a devida avaliação do candidato.
Fonte: adaptado pelo autor (2016) a partir do Edital UNIFESP 647/2016.

Ainda entre as 25 vagas de Médico ofertadas pela UNIFESP, apenas uma terá prova
prática no sentido mais efetivo da expressão (quadro supra). Ela se volta à utilização de
normas e procedimentos em ambiente laboratorial, exigindo conhecimentos, mas demandando
algumas habilidades e, talvez, atitudes decisivas por parte do candidato. Quanto à UFTM:
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Quadro 8 – Descrição de prova prática – concurso para Médico UFTM1
Cargos/especialidades da medicina humana nesta modalidade de prova prática
Médico/Área: Medicina de Família e Comunidade
Médico/área: Patologia Especial
Total: 2 vagas
Prova Prática – Prova de Conhecimento Prático
Médico/Área: Patologia Especial
Avaliar-se-á conhecimentos e habilidades técnicas na realização de procedimentos relativos às atribuições
específicas do cargo, em que o candidato deverá demonstrar aptidão e habilidade no diagnóstico macroscópico e
microscópico das doenças.
A avaliação de tais qualidades será feita através da análise de peças anatômicas e lâminas com cortes
histológicos de casos de biópsias e/ou necrópsias e/ou citologias, comuns a todos os candidatos, elaborados a
partir dos tópicos e bibliografia propostos para o concurso.
Médico/Área: Medicina de Família e Comunidade
A prova prática para o Cargo de Médico de Família e Comunidade consistirá no atendimento de um caso
representado por atores, comum a todos os candidatos, elaborado a partir do conteúdo programático e da
bibliografia propostos para o concurso.
Serão avaliadas as seguintes dimensões: atitudes, habilidades e aplicação do conhecimento teórico.
Para atitude será mensurado: apresentação e postura (I) e relação médico-paciente (II).
As habilidades serão avaliadas nos seguintes quesitos: semiotécnica na aferição dos sinais vitais (III) e no exame
físico (IV).
Para a aplicação do conhecimento teórico serão avaliados os quesitos: anamnese, exame físico, hipóteses
diagnósticas, investigação diagnóstica e conduta terapêutica.
1

Aos 27 de outubro de 2016 ainda não haviam sido publicados os critérios de avaliação da prova prática da
UFTM.
Fonte: adaptado pelo autor (2016) a partir do Edital UFTM 050/2016.

A primeira prova prática da UFTM também traz abordagem laboratorial, com uso de
lâminas e peças anatômicas para diagnóstico macroscópico e microscópico de doenças.
Por sua natureza e por sua proposta, é o tipo de avaliação que demanda conhecimentos
específicos, habilidades de manuseio e talvez adoção de determinadas atitudes que venham a
ser necessárias ou até decisivas por parte do candidato.
Prova prática com forte gama avaliativa e que, se bem planejada e conduzida, a um só
tempo poderá aferir desde alguns conhecimentos que poderiam ser captados por acertos
casuais em provas objetivas até habilidades e traços mais complexos que realmente separam
os mais aptos dos demais.
A segunda prova prática da UFTM é a única, entre todos os 39 editais com vagas para
Médicos, que tem reais chances de avaliar um conjunto mais amplo de competências. Não por
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acaso, é o único entre os 52 editais de toda a pesquisa que mostra uma expressa preocupação
não apenas com conhecimentos e habilidades, mas inclusive com as atitudes do candidato
(atitude, essa grande ausente dos concursos públicos e competência imprescindível para que
ocorram resultados em qualquer cargo).
Percebe-se um esforço e um investimento (inclusive na contratação de atores) para se
fazer uma simulação de atendimento, observando desde traços intelectivos (hipóteses
diagnósticas pelo candidato) até habilidade semiotécnica no exame físico, passando por algo
de elevada importância e omitido por todos os demais editais: verificação das atitudes do
candidato, inclusive na relação médico-paciente. Avaliação complexa e rica – tal como o
cargo que se propõe a contratar.
4.1.6 Categoria 6 – Exigência de Experiência
4.1.6.1 Subcategoria 6-A – Exigência de experiência como fator eliminatório em concursos
públicos para os cargos de Auxiliar em administração e Médico

Este é um traço presente em alguns concursos e é uma categoria analítica das mais
férteis no bojo desta pesquisa, como aduz a Tabela 13 a seguir. Trata-se de categoria que
dialoga de modo amplo tanto com os objetivos do estudo quanto com todas as suposições
apresentadas.
Porém, importa esclarecer previamente que a exigência de comprovação de 12 meses
de experiência para Auxiliar em administração consta do Anexo II da Lei no 11.091/2005
(Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação – PCCTAE), aplicável
às Instituições Federais de Ensino Superior. Dito isso, passa-se aos resultados e à posterior
ponderação sobre os mesmos:
Tabela 15 – Exigência de experiência como fator eliminatório em concursos
públicos para os cargos de Auxiliar em administração (A) e Médico (M)
Experiência
Ord.
Edital/Instituição
M
A
1
010/FURG
**
N
2
060/IFAL
N
**
3
006/IFAM
N
**
4
001/IFAP
S
N
5
002/IFB
S
**
6
140/IFC
S
N
7
011/IFCE
N
N
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Tabela 15 – Exigência de experiência como fator eliminatório em concursos
públicos para os cargos de Auxiliar em administração (A) e Médico (M)
8
001/IFES
S
**
9
285/IFFar
**
N
10
043/IFG
**
N
11
002/IFMA
N
N
12
124/IFMG
S
**
13
079/IFPI
N
N
14
015/IFPR
S
N
15
019/IFRN
N
N
16
018/IFRS
**
N
17
067/IFSC
**
N
18
036/IFSertão
**
N
19
070/IFSul
N
**
20
035/IFTO
**
N
21
001/UFAC
S
N
22
030/UFAL*
N
N
23
002/UFBA
N
N
24
126/UFES
S
N
25
122/UFF
S
N
26
050/UFG
N
N
27
071/UFLA
N
N
28
358/UFMG
**
N
29
074/UFOP
**
N
30
026/UFOPA
**
N
31
084/UFPE
S
**
32
041/UFPel
**
N
33
340/UFPR*
N
N
34
002/UFRA
**
N
35
011/UFRGS
**
N
36
293/UFRJ
**
N
37
012/UFRPE
S
N
38
340/UFRR
N
**
39
073/UFRRJ
**
N
40
026/UFSB
**
N
41
015/UFSC
S
**
42
008/UFSCar
**
N
43
036/UFSM
N
N
44
050/UFTM
**
N
45
067/UFU
**
***
46
002/UFV
S
**
47
001/UnB
N
N
48
647/UNIFESP
**
S1
49
119/UNIPAMPA
**
N
50
001/UNIRIO
**
N
Experiência
M
A
Totais para
“SIM” e “NÃO”
S
N
S
N
(% da amostra)
13 de 28
15 de 28
1 de 39
38 de 39
(46,43%) (53,57%) (2,56%)
(97,44%)
1
Das 25 vagas para médico no edital da instituição, apenas cinco exigem experiência
como fator eliminatório.
* Instituição com dois editais publicados em 2016 (um com vagas para auxiliar em
administração e outro com vagas para médico). Neste caso, os documentos serão
computados como edital único.
Fonte: elaboração própria (2016).
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A Tabela 15 (supra) demonstra que 46,43% dos editais definem o quesito
“experiência” como eliminatório e impeditivo (apenas para Auxiliar em administração), de
modo que o candidato até poderá prestar as provas do certame, mas, independentemente da
classificação que obtenha, só poderá tomar posse se comprovar experiência nas atividades do
cargo – geralmente por meio de registros em Carteira de Trabalho, declaração do empregador
e documentações afins.
No caso do Auxiliar em administração, todos os editais que solicitam experiência
pedem pelo menos 12 meses comprovados de atuação na área administrativa.
Há quem aponte para o fato de que existe prova de títulos para os cargos de nível
superior e que elas solicitam experiência, o que estabeleceria alguma similaridade de
requisitos ou de avaliação entre os cargos da amostra.
Entretanto, a exigência de experiência ao cargo de Auxiliar em administração é um
quesito bastante diferente da prova de títulos por dois motivos: primeiro porque, conforme
visto retro, 40% das provas de títulos avaliam apenas titulação acadêmica, não solicitando
qualquer comprovação de experiência; segundo porque, considerando experiência ou não,
100% das provas de títulos da amostra são apenas classificatórias.
Logo, é possível (e não é raro) que um candidato que obteve nota zero na prova de
títulos venha a ser aprovado no concurso e venha a tomar posse.
Portanto, a prova de títulos – relativamente comum em concursos de nível superior,
inclusive para Médicos – é uma avaliação muito mais flexível que a exigência de experiência
que se faz aos candidatos a Auxiliar em administração. Aquela é apenas classificatória em
100% dos casos da amostra e esta é eliminatória em 100% dos espécimes presentemente
analisados.
Ainda a lei 11.091/2005 estabelece requisitos de dezenas de outros cargos de todos os
níveis de escolaridade. Para Médico, especificamente, a referida lei não solicita comprovação
de qualquer experiência, o que reflete nos concursos públicos para o exercício da medicina,
conforme a tabela anterior expôs.
Os Gráficos 3 e 4, a seguir, originados a partir dos resultados da Tabela 13, mostram
que apenas um (UNIFESP) dos 39 concursos da amostra (2,56%) exige experiência como
fator eliminatório ao cargo de Médico e com uma ressalva: das 25 vagas para médico no
referido edital, apenas cinco exigem experiência como quesito eliminatório.
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Ladeados, os dois gráficos (3 e 4) demonstram a expressiva disparidade entre a
quantidade de editais que exigem experiência com viés eliminatório para cada um dos cargos
(Auxiliar em administração e Médico, respectivamente):

Gráficos 3 e 4 – Porcentual comparativo de editais que exigem
Experiência como fator eliminatório para Auxiliar
em Administração e Médico

Gráfico 3 - Concursos para
Auxiliar em Administração

Gráfico 4 - Concursos
para Médico

Fonte: elaboração própria (2016)

Observadas as descrições de ambos os cargos e a exigência de experiência supra
(Gráficos 3 e 4), resta confrontá-las com o texto da Constituição Federal (Art. 39, § 3º), para
quem pode a lei “estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo
o exigir”.
Ora, o que haveria de tão específico, especial ou complexo na natureza do cargo de
Auxiliar em administração que justificaria a exigência de experiência como item eliminatório?
A resposta é simplesmente “nada”. Logo, tal exigência, fundamentada no Anexo II da Lei
11.091/2005, é simplesmente abusiva e convém saber que, como será demonstrado, essa
exigência já foi várias vezes incidentalmente considerada como inconstitucional.
Coerente com esse raciocínio, a mesma Constituição (Art. 37, Inciso II) lembra de
forma muito clara o que foi aqui várias vezes defendido: “a investidura em cargo ou emprego
público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos,
de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego”. Segundo esse trecho
constitucional, certamente faria muito mais sentido solicitar experiência aos Médicos, o que,
como se viu, não ocorre. Ao contrário: exige-se experiência – e com viés eliminatório – ao
Auxiliar em administração. Ou seja: além da disfunção metodológica e da abusividade
administrativa, adicione-se a inconstitucionalidade ou ilegalidade manifesta.
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4.2 Análise principiológica

Uma das formas de se refletir sobre qualquer tema é considerá-lo à luz de
determinados princípios. Com os concursos públicos não foi e não é diferente: a determinação
legal atual (Art. 37 da Constituição Federal de 1988) de que se façam concursos surgiu como
anseio daqueles que não mais toleravam ver filhotismos, nepotismos, clientelismos e afins a
dominarem o patrimonialista Estado brasileiro.
Alguns princípios, como o republicano, por exemplo, nortearam tais escolhas.
Contudo, no contexto contemporâneo, a mesma impessoalidade que varreu parte dos
problemas de então não consegue, sozinha, resolver falhas e disfunções quase tão
preocupantes quanto o patrimonialismo que dominava o Brasil de décadas passadas.
O mesmo Art. 37 da Constituição de 1988, que consagra o concurso como o meio
único e oficial de se acessar cargos públicos efetivos no país, apresenta os princípios gerais da
Administração Pública. Há outros princípios extremamente importantes (tácitos ou expressos)
que norteiam – ou deveriam nortear – essa mesma Administração:
Isonomia – in casu, trata-se da igualdade de acesso (acessibilidade) que todos têm por
direito para exercer funções públicas, desde que atendidas exigências cabíveis e desde que
devidamente aprovados no competente concurso público para tanto. A isonomia é
desrespeitada especialmente quanto ao cargo de Auxiliar em administração, que não é
especializado nem complexo e, portanto, dispensaria a necessidade de experiência (sobretudo
aquela de caráter eliminatório e restritivo de direitos).
Proporcionalidade – é desproporcional a cobrança eliminatória de experiência a um
cargo básico como Auxiliar em administração, com escolaridade de ensino fundamental,
desprovido de formação específica e detentor de atribuições sem larga complexidade. Cobrar
a experiência apenas como fator classificatório já seria um avanço em direção à
proporcionalidade. Inversamente proporcional, dada sua ampla complexidade, formação
específica e especialidade, seria dedicar maior atenção à experiência e a outros quesitos
(títulos e provas práticas, por exemplo) na avaliação para o cargo de Médico.
Impessoalidade – princípio atendido, ao menos em tese, em todos os editais aqui
estudados. Todavia, em que pese ao fato de ser possível descumprir a impessoalidade mesmo
em provas objetivas, a adoção de ferramentas objetivas de avaliação pode ser entendida como
salutar a priori, desde que não se constitua na forma única (porque insuficiente) para avaliar
as competências dos cargos.
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Legalidade – o respeito à impessoalidade gera parcial atendimento a princípios como
moralidade e legalidade no contexto brasileiro atual. Os certames da amostra cumprem a
legalidade em medida considerável (reserva de vagas para deficientes, possibilidade de
recursos pelos candidatos, vagas efetivas em oposição a cadastro de reserva e afins). Porém, é
relevante ressaltar que a exigência de experiência analisada neste estudo, e presente no Anexo
II da Lei no 11.091/2005, já foi declarada incidentalmente como inconstitucional por diversos
tribunais (ACP 000156635.2012.4.05.8100 TRF5, AC 6205420124058200 e outras) – mais
que um flerte com a ilegalidade, pode ser considerado um ato ao arrepio da lei.
Publicidade – em que pese à existência de sítios eletrônicos desatualizados ou de baixa
usabilidade, em grande medida a publicidade tem sido observada. É preciso reconhecer que,
neste aspecto, há certa efetividade – ainda que gerada por terceiros e por particulares, como
cursos preparatórios, que acabam por efetuar mais ações de divulgação dos concursos que as
próprias instituições promotoras dos referidos certames.
Eficiência – se entendida como consecução de resultados através do uso racional de
recursos, há certa eficiência nos editais. Mas, quanto à efetividade dos resultados, cria-se um
problema por não haver níveis confortáveis de segurança na contratação de qualquer cargo
exclusivamente através de provas de múltipla escolha. Quando se analisam casos como os
muitos médicos cirurgiões abordados no presente estudo, a efetividade da prova de múltipla
escolha (reduzida por natureza) simplesmente se esvai. Portanto, analisar a efetividade e não
apenas a eficiência talvez seja caminho mais racional em relação aos concursos públicos.
Razoabilidade – a Administração Pública possui discricionariedade para seleção de
pessoas, mas não pode deixar de respeitar princípios (inclusive constitucionais) que norteiam
essa mesma Administração, sob pena de cometer ilegalidades, abusos, arbitrariedades e outros
desvios. A razoabilidade é um princípio basilar e solicitações desproporcionais a quaisquer
cargos fogem a tal princípio. Igualmente, a ausência de coerência e articulação entre
concursos públicos e competências necessárias aos cargos se constitui em razoabilidade a
níveis amplamente questionáveis.
Ademais, em última instância, a liberdade do administrador público (mecanismo
importante do fazer gerencial) não deve ser confundida com soberania nem deve servir para
contrariar leis ou restringir arbitrariamente a liberdade e os direitos dos administrados. Deve
estar a serviço de interesses e princípios muito mais amplos – a saber, aqueles que sustentam a
própria Administração Pública e o Estado.
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Em função dos diuturnos e incontáveis erros e abusos identificados nos certames (uma
ínfima parte aqui sistematizada), alguns movimentos tinham ou têm o objetivo de propor
aprimoramentos para que os concursos sejam um pouco menos disfuncionais.

4.2.1 Esforços para redução de disfunções em concursos públicos

Um dos esforços iniciais na tentativa de buscar soluções para diversas demandas
relacionadas aos certames ocorreu no Rio de Janeiro em 2004: a fundação da ANPAC
(Associação Nacional de Proteção e Apoio aos Concursos). Possui canal para denúncias de
irregularidades, promove eventos e outros serviços pertinentes. Uma de suas causas é um
abaixo-assinado chamado “Concurso Público: Quero Lei”, que evidencia a necessidade de se
regulamentar o tema de modo mais adequado.
Em 2009, foi a vez de o Governo Federal reduzir uma pequena parte das pendências
do tema: o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva expediu o Decreto no 6.944, que
organizou parcialmente a estrutura dos editais de seleção, delimitou o número máximo de
candidatos aprovados etc. O Decreto, porém, é silente sobre o modelo engessado e
disfuncional das seleções e deixou lacunas significativas desde a origem e que continuam a
crescer em função de elementos novos (tecnologias, jurisprudências e outros) atinentes ao
tema. Além disso, o Decreto só alcança o Poder Executivo Federal.
Em 2010, surgiu o PLS (Projeto de Lei do Senado) no 74, conhecido como “Lei Geral
dos Concursos”. De autoria do então senador Marconi Perillo, tem o mérito de ser mais amplo
que o Decreto 6.944 e várias outras normas de menor alcance. Caso seja aprovado e
convertido em lei, o PLS 74 poderá representar avanços em aspectos como transparência,
operacionalização e outros, mas contém algumas desatualizações e falhas básicas como a
afirmação (Art. 6º) de que só serão admitidos como documentos de identificação para
inscrição e acesso aos locais de prova as carteiras de identidade emitidas pelos Estados e as
carteiras de motorista, omitindo passaportes, carteiras de trabalho e outros documentos
oficialmente válidos.
Um dos únicos pontos do PLS que chegam a se aproximar de um refinamento na
metodologia avaliativa dos concursos é o Art. 11, §2º: “O comando das questões das provas
objetivas deverá direcionar o candidato para o foco da questão de forma direta e concisa, sem
subterfúgios ou tentativas de desorientá-lo”. É resposta clara a um dos grandes problemas de
várias bancas desprovidas de real preparo: elas costumam elaborar provas que são uma
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jogatina escorregadia de astúcias e artimanhas. Desnecessário dizer que excelência em
aferição e gestão do conhecimento é algo muito diferente disso.
O PLS possui, porém, a deficiência que todos os projetos e todas as leis possuem até
então em relação aos concursos: melhora a operação, mas quase não aprimora o modelo. Se o
PLS não sofrer fortes revisões em seu conteúdo, muitas das disfunções aqui apresentadas
continuarão simplesmente existindo. O PLS propõe soluções salutares em relação a recursos,
acesso a cadernos de provas, gravações de avaliações e outras medidas realmente necessárias,
mas os certames continuarão exigindo experiência como quesito eliminatório a cargos de
nível fundamental, selecionando médicos apenas por meio de provas teóricas objetivas de
múltipla escolha e afins.
Em 2016, a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Seccional do Estado do Rio de
Janeiro, criou a Comissão de Defesa da Acessibilidade Pública (OAB, 2016), primeira do tipo
em todo o território nacional (CAMARGO, 2016). Conhecida como “Comissão de Concursos
Públicos”, pretende apresentar uma proposta de estatuto dos concursos que seja mais
abrangente que as normas e projetos de até então.
Segundo o jornal Folha Dirigida (2016), a Comissão vem realizando campanhas,
eventos, audiências, estudos e outras iniciativas a fim de arregimentar o necessário apoio, de
forma consistente e fundamentada (CDACP, 2016). Os estudos estão em curso e a proposta
tem forte possibilidade de ser formalmente apresentada em 2017. Se aprovada pelas instâncias
deliberativas da OAB e pelo Legislativo, a proposta da Comissão poderá se tornar Lei. Terá
condições de auxiliar na difícil missão de reduzir abusos e falhas que dominam grande parte
dos concursos públicos.
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5 CONCLUSÕES

Os resultados desta pesquisa sugerem um cenário bastante diferente daquele
apresentado por grande parte dos agentes políticos, dos burocratas, da academia e da
sociedade de forma quase generalizada.
Os agentes políticos tendem a falar dos concursos como garantia de lisura, eficiência e
profissionalismo – os resultados demonstram que, independentemente da lisura, eficiência e
profissionalismo não são propriamente a tônica dos concursos.
Os burocratas quase sempre veem grande mérito na aprovação, mesmo quando
ignoram por completo as disfunções dos processos seletivos. Gozam de legitimidade em
função do mérito. Mas restou claro que o mérito é algo distante da estrutura e da realidade de
grande parte dos certames.
Grande parte da sociedade reclama diuturnamente da baixa qualidade de muitíssimos
serviços prestados por concursados, mas (ironicamente) confere legitimidade a esses mesmos
concursados graças à simples aprovação em um concurso por vezes eivado de falhas.
A academia dominantemente elogia os concursos e quando eventualmente os
questiona, raramente percebe que o modelo é profundamente disfuncional.
Há exceções – alguns concursos realizados com certo nível de excelência, como
alguns da magistratura, a diplomacia e poucos outros – mas são uma minoria dos certames e
continuam sendo há décadas apenas exceções, quando deveriam ser a regra.
O perfil dominante dos concursos públicos é aquele que será resumido por meio de
alguns dos principais resultados desta pesquisa, conforme a seguir.

5.1 Principais conclusões

Apesar de mais de uma década de consideráveis esforços, legislações e investimentos
do governo central para a criação de uma cultura de competências (aí inseridos os
subconceitos cruciais de conhecimentos, habilidades e atitudes), as seleções seguem eivadas
de objetivismos e academicismos que inutilizam até as noções mais básicas sobre o tema. O
conceito de competências, ao menos no subsistema de Recrutamento e Seleção, não logrou
praticamente êxito algum.
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Na amostra, foram analisadas as frequências de pretensão avaliativa destes termos:
“competência” (26,5% dos editais citam-na); “conhecimento” (98%), “habilidade” (55,3%) e
“atitude” (2%).
A análise aqui foi conservadora, de modo que os resultados são, na verdade, ainda
mais preocupantes, pois algumas instituições citam “habilidade cognitiva”, que equivale a
“conhecimento” e ampliaria a participação do academicismo em detrimento de habilidades
práticas (lembrando aqui especialmente as dezenas de vagas de médicos cirurgiões neste
estudo).
Sobre “conhecimento”, presente em 98% dos editais, o único documento que não citou
tal termo executou a avaliação dos candidatos apenas por meio de provas teóricas objetivas, o
que permitiria dizer que 100% dos editais têm foco no conhecimento teórico e isso reforça as
suposições e resultados sobre objetivismo e academicismo. Excessivamente teóricas que são,
grande parte das seleções atuais não afere aspectos práticos ou comportamentais e as
pouquíssimas que o fazem o têm feito de modo insuficiente.
Pode-se objetar, porém, que a presença ou não das terminologias seria um preciosismo
e não significaria nada sobre a aferição efetiva de competências. Entretanto, várias respostas a
tal objeção vêm logo a seguir.
Todos os editais utilizam provas objetivas e sempre com caráter eliminatório. Além
disso, 82,14% dos exames selecionam Auxiliares em administração unicamente através de
provas teóricas objetivas de múltipla escolha. E nada menos que 64,10% dos concursos
contratam Médicos das mais diversas especialidades (inclusive dezenas de cirurgiões)
exclusivamente através de provas teóricas objetivas de múltipla escolha.
Sobre a adoção de mecanismos com algum potencial para reduzir acertos casuais
(“chutes”) nessas mesmas provas objetivas, entre as 50 instituições da amostra, apenas duas
(4% do total) adotam tais precauções, reiterando o alto teor objetivista e o baixo caráter
estratégico das seleções.
Já as provas discursivas são empregadas em 14,29% e 17,95% dos concursos para
Auxiliares em administração e Médicos, respectivamente. Sempre possuem viés eliminatório,
mas nunca são utilizadas como método exclusivo de seleção – coadjuvantes que são diante
das provas objetivas.
As provas de títulos não são empregadas em nenhum dos concursos para Auxiliar em
administração, o que se julga como coerente, tendo em vista a baixa complexidade do cargo e
a escolaridade mínima exigida (ensino fundamental). Mas, mesmo entre os Médicos, apenas
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25,64% dos concursos utilizam esse tipo de ferramenta, nenhum emprega apenas essa forma
avaliativa e ela sempre tem caráter apenas classificatório nos poucos certames onde é
utilizada, demonstrando sua condição de coadjutora e corroborando as suposições desta
pesquisa.
Entende-se aqui que a prova de títulos deveria ser elemento obrigatório a todas as
carreiras de nível superior, especialmente para cargos de atuação complexa como o de
Médico. Entretanto, mesmo entre as poucas instituições que empregam a prova de títulos, ela
continua sendo subutilizada: 100% dos concursos com provas de títulos avaliam os diplomas
do candidato, apenas 60% aferem a experiência e 40% verificam publicações, eventos e
outros. Perde-se importante oportunidade avaliativa quando a prova de títulos é aplicada de
modo simplista.
A prova prática, outro elemento essencial para uma aferição mais ampla, efetiva e
conectada à realidade do cargo, não é aplicada em nenhum dos concursos para Auxiliar em
administração (a despeito de ser possível aplicar provas práticas de informática ou de
atendimento ao público, por exemplo).
No caso dos Médicos, onde a aferição prática deveria ser uma opção óbvia, apenas
dois editais (5,13% da amostra) preveem esse tipo de avaliação, sendo que um deles, apesar
de usar o termo “prova prática”, efetua, na verdade, uma arguição oral sobre um caso clínico
(até na avaliação prática há viés excessivamente teórico).
Extremamente importante para se avaliar funções como a de Médico (mormente em
especialidades de laboratório, cirurgia e outras), a prova prática é secundária mesmo entre os
raros concursos que a aplicam: não é a única forma avaliativa em nenhum dos certames e, em
50% dos casos, é apenas classificatória (na UNIFESP, por exemplo, ela só é eliminatória se o
candidato faltar à prova ou nela obtiver nota zero).
Falando em prática, quase metade dos concursos para Auxiliar em administração
(46,43%) exige experiência e todos eles impõem tal exigência como quesito eliminatório.
Enquanto isso, para o cargo de Médico, apenas um dos 39 editais (2,56% da amostra) exige
experiência como fator eliminatório.
Importante que se diga que a exigência de experiência aos Auxiliares chega a 46% dos
concursos – e não a porcentuais maiores – porque algumas instituições receberam
recomendações do Ministério Público Federal e/ou de diferentes órgãos judiciais para que não
mais fizessem esse tipo de exigência para um cargo tão básico e de baixa complexidade. Um
dos exemplos apresentados neste estudo é o IFCE (Instituto Federal do Ceará), que traz em
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seu edital a informação: “Dispensada a comprovação da experiência profissional em
cumprimento ao teor da decisão proferida na Ação Civil Pública nº 000156635.2012.4.05.8100 (3ª Vara Federal - CE)”.
O Anexo II da lei 11.091/2005, que exige 12 meses de experiência comprovada aos
Auxiliares em administração e nenhum único minuto de experiência aos Médicos, já foi
declarado incidentalmente inconstitucional por vários tribunais, mas seu abuso e ilegalidade
seguem sendo aplicados.
É inegável a existência de exceções, mas a regra se mostra clara: a grande maioria dos
concursos públicos tem baixíssimo nível estratégico e escassa ou nula conexão entre as
ferramentas avaliativas e as atribuições/competências dos cargos. Na verdade, a própria
natureza das ferramentas dominantemente utilizadas impõe essa flagrante desconexão entre a
avaliação e os cargos de cada concurso.
Na maioria dos casos, como se pôde verificar, o objetivismo engessado e o
academicismo sufocam o real mérito que deveria haver nas seleções públicas. Assim, alguns
princípios da Administração Pública, como publicidade e impessoalidade, têm sido
majoritariamente respeitados, mas outros tão ou mais importantes, como isonomia,
efetividade e razoabilidade, são oficialmente afrontados de maneira muito clara, como foi
possível mensurar neste estudo.
Diante do patrimonialismo que imperou e ainda impera nestas terras, os concursos
públicos são uma das maiores conquistas democráticas do povo brasileiro, mas os resultados
mostram que o modelo é extremamente disfuncional e precisa de aprimoramentos.
A evolução necessária a esse modelo disfuncional e em crise deve respeitar a
impessoalidade, mas precisa ser capaz de atender também os outros princípios mencionados.
Urge articular estrategicamente os subsistemas de RH e estabelecer diálogo entre as
formas avaliativas e os cargos que se pretende selecionar.
Contudo, apesar de certas melhorias pontuais no serviço público, registradas por
alguns com maior entusiasmo do que a realidade permite, o pensamento de Dutra e Miroski
(2008) possui sentido um tanto mais realista em relação a uma grande parte das instituições
públicas:

Na grande maioria dos órgãos públicos brasileiros, a área de RH continua limitada a
esse papel, ficando conhecida como departamento de pessoal. A inexistência de
definição de diretrizes gerais para as políticas de recursos humanos, aliada à falta de
informação faz com que a área de RH no setor público continue a possuir uma
imagem burocrática, associada à ineficiência. De modo geral, acaba sendo uma
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gestão de problemas, emergencialista, que trabalha para “apagar incêndios”
constantemente, priorizando tarefas rotineiras e emergenciais, onde atividades como
definição de políticas para contratar, capacitar e remunerar ficam em segundo plano.
(p. 38).

No âmbito dos concursos públicos, algumas medidas podem ser adotadas para que se
“apague menos incêndios” e se possa investir na necessária dimensão estratégica que a gestão
de pessoas e a gestão do conhecimento devem possuir.
Embora as medidas a serem propostas não resolvam todas as disfunções, certamente
diminuiriam muitos erros crassos atualmente cometidos:
Reduzir a participação de questões de múltipla escolha a no máximo 50% da
pontuação total do certame ou adotá-las como fase inicial unicamente eliminatória, bem como
(e principalmente) impedir que certames sejam conduzidos com base apenas nesse tipo de
avaliação;
Adotar sistemas que inibam o acerto casual (e o correlato “chute”) em todos os
concursos;
Programar provas práticas, simulações e afins, necessariamente relacionadas às
competências e complexidades de cada cargo;
Adotar provas discursivas para as funções administrativas de qualquer nível de
escolaridade e para todos os cargos (administrativos ou não) de nível superior, observadas
suas atribuições e particularidades;
Utilizar mais amplamente a análise curricular de caráter classificatório para as funções
em geral e especialmente para os cargos de nível superior e demais cargos com exigência de
formação específica em qualquer nível de escolaridade;
Abolir a exigência de experiência com viés eliminatório para cargos básicos, tornandoa apenas classificatória ou vindo a eliminá-la, após os devidos estudos que fundamentem tal
decisão;
Tornar obrigatória a exigência de experiência para cargos especializados de qualquer
nível de escolaridade e para todos os cargos de nível superior, sendo este, porém, um quesito
apenas classificatório;
Adotar como obrigatórias as provas de títulos a todos os cargos de nível superior,
buscando torná-las um instrumento de uso mais amplo, integrando análise de titulação
acadêmica e outros importantes aspectos da vida do candidato (experiência profissional no
âmbito

público

e

privado,

participação

em

eventos,

publicações,

premiações,
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empreendedorismo, patentes, exercício de funções como mesário e jurado, vinculações
associativas, atividades de voluntariado e congêneres);
Estabelecer marco regulatório sobre a temática, buscando abarcar a relevância e a
complexidade que o assunto possui, incrementado ganhos de qualidade em aspectos até então
não contemplados ou insuficientemente abordados pela legislação vigente.
Melhorar o modelo de recrutamento e seleção permitirá reduzir custos e erros de
diversas naturezas, beneficiando desde o treinamento e desenvolvimento até o aspecto
disciplinar, com forte potencial de ganho de eficiência no serviço público final a ser prestado
a quem paga – inclusive financeiramente – por tudo isso: o cidadão.
Defende-se aqui que os concursos públicos sejam não apenas mantidos, mas
aperfeiçoados, até para que atendam os seus reais objetivos de selecionar de forma impessoal
– mas efetiva – os melhores talentos para o serviço público.
Aliás, os concursos se tornaram uma espécie de mito cujas inúmeras disfunções
carecem fortemente de elucidação e solução. Há décadas eles são muito mais cevados por
aquilo que representam no imaginário social (ainda que essa representação seja uma falácia)
do que por aquilo que efetivamente conseguem ser e entregar a essa mesma sociedade – e
nisso residem problemas preocupantes e de dimensões nada desprezíveis.
Por fim, é preciso reconhecer que nenhuma avaliação é completamente justa. Mas,
exatamente por isso, é necessário buscar aprimoramentos que tornem os concursos públicos
mais efetivos e menos injustos.

5.2 Agenda de pesquisa

Muitos estudos outros podem ser futuramente executados a partir do tema, banco de
dados, resultados e/ou reflexões ora apresentados. Assim, será possível sistematizar outros
aspectos do complexo fenômeno dos concursos públicos e outros assuntos conexos, tanto da
administração pública em particular quanto da sociedade de modo mais amplo.
Contrastes entre modelos de recrutamento e seleção de carreiras de diferentes Poderes
(magistratura e diplomacia, por exemplo) ou estudos comparados (recrutamentos nacionais e
internacionais).
Paralelos entre setor privado e poder público podem ser estabelecidos em maior
profundidade, a fim de subsidiar ganhos e aprendizados a ambas as faces dessa mesma moeda
chamada sociedade.
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Ampliada a amostra, em número de instituições e/ou em variedade de cargos, pode-se
efetivar algumas generalizações de resultados, subsidiando mudanças no modelo ou na
política pública de contratação de pessoas.
Inversamente, estudos de caso a fim de comparar em profundidade alguns elementos
de determinada organização (processos disciplinares, turnover, reprovações em avaliações de
desempenho e afins) e sua eventual relação com o tipo de recrutamento e seleção adotado.
Análises entre os subsistemas de R & S e T & D, observando-se, por exemplo, os
levantamentos de necessidades de treinamento e suas vinculações com a estrutura de
recrutamento e seleção adotada.
Análise de conteúdo e/ou de frequência sobre relações (ou falta delas) entre descrições
de cargos, conteúdos de provas e assemelhados.
Aplicações de entrevistas ou formulários para captação de impressões de burocratas,
especialistas, gestores públicos e cidadãos em relação ao modelo vigente de recrutamento e
seleção nas organizações públicas.
Contraste entre diferentes esferas (concursos municipais versus certames federais em
cargos idênticos, como escriturários ou médicos, por exemplo).
Estrutura (ou a falta dela) em bancas organizadoras ou examinadoras de concursos
públicos e sua eventual relação com a pobreza avaliativa dos certames.
Funcionamento de cursos preparatórios, editoras, gráficas e outros players da
“indústria” dos concursos.
Análise de vulnerabilidade/confiabilidade de diferentes tipos de ferramentas
avaliativas (objetivas, discursivas, títulos, práticas, físicas e outras) ou ainda aferição sobre
dimensões gnosiológicas e epistemológicas.
Discussões mormente jurídicas sobre os graus de necessidade e possibilidade de
regulamentação da matéria.
Sistematização de modelos inovadores de recrutamento: emulações e simulações,
utilização de tecnologias avaliativas, análise curricular, entrevistas por competências e muitas
outras possibilidades, já que o tema, além de complexo, possui várias dimensões pouco ou
nada exploradas.
É importante reafirmar: avaliar é sempre um recorte, uma limitação, um reducionismo,
e, por isso, a atividade avaliativa tende a conter algum grau de injustiça em potencial. Mas
reflexões e aperfeiçoamentos poderão vir a fazer com que essa avaliação chamada “concurso
público” venha a ser um ato um pouco mais assertivo e um pouco menos injusto.
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APÊNDICE A
LINKS PARA EDITAIS DA AMOSTRA

Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) analisadas neste estudo
Editais publicados apenas no ano de 2016 e contendo cargos de médico
e/ou auxiliar em administração e links correspondentes para consulta
Edital
Instituição
Ord.
(2016)
(por ordem alfabética)
1
010
FURG – Universidade Federal do Rio Grande (RS)
http://progep.furg.br/bin/edital/index.php?id_edital=436&historico=false
2
060
IFAL – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas (AL)
http://www.copeve.ufal.br/index.php?opcao=concurso&idConcurso=289
3
006
IFAM – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (AM)
https://www.institutobrasil.net.br/concursos/concurso/21
4
001
IFAP – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá (AP)
http://www.ifap.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=958&Itemid=57
5
002
IFB – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília (DF)
http://www.ifb.edu.br/component/content/article?id=12126
6
140
IFC – Instituto Federal Catarinense (SC)
https://www.institutobrasil.net.br/concursos/concurso/24
7
011
IFCE – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (CE)
http://qselecao.ifce.edu.br/concurso.aspx?cod_concurso=3401
8
001
IFES – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (ES)
ifes.edu.br/processosseletivos/servidores/item/2098-concurso-publico-01-2016-tecnicos-administrativos-emeducacao
9
285
IFFar – Instituto Federal Farroupilha (RS)
http://concursos.fundacaocefetminas.org.br/concursos/45/concurso-publico-para-tecnicos-administrativos-emeducacao-do-if-farroupilha
10
043
IFG – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (GO)
http://selecao.ifg.edu.br/downloads/edital_043_2016_versao_retificada_pelo_edital_044_1142.pdf
11
002
IFMA – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (MA)
https://www.fsadu.org.br/c/1232/info.php
12
124
IFMG – Instituto Federal de Minas Gerais (MG)
http://concursos.fundacaocefetminas.org.br/concursos/47/concurso-publico-para-tecnicos-administrativos-emeducacao-do-ifmg
13
079
IFPI – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (PI)
http://www6.ifpi.edu.br/concursos/2016/concurso2016/Edital_79_2016_2a_atualizacao.pdf
14
015
IFPR – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná (PR)
http://reitoria.ifpr.edu.br/concurso-publico-2016/
15
019
IFRN – Instituto Federal do Rio Grande do Norte (RN)
http://portal.ifrn.edu.br/servidores/concursos/2016/edital-no-19-2016-tecnico-administrativo-em-educacao
16
018
IFRS – Instituto Federal do Rio Grande do Sul (RS)
http://www.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=333
17
067
IFSC – Instituto Federal de Santa Catarina (SC)
http://www.ifsc.edu.br/menu-concurso2016-home
18
036
IFSertão-PE – Instituto Federal Sertão Pernambucano (PE)
http://www.ifsertao-pe.edu.br/index.php/editais?id=2794
19
070
IFSul – Instituto Federal do Sul de Minas Gerais (MG)
https://concurso.ifsuldeminas.edu.br/attachments/article/250/Edital%2070%202016%20TAE.pdf
20
035
IFTO – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (TO)
http://seletivos.ifto.edu.br/wp-content/uploads/2016/08/Edital-n%C2%BA35_2016_CONCURSO_P%C3%9ABLICO_EBTT_TAE-VERS%C3%83O-RETIFICADA.pdf
21
001
UFAC – Universidade Federal do Acre (AC)
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Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) analisadas neste estudo
Editais publicados apenas no ano de 2016 e contendo cargos de médico
e/ou auxiliar em administração e links correspondentes para consulta
http://fundape.ufac.br/index.php?e=ufac2016
030
22
UFAL – Universidade Federal de Alagoas (AL)*
032
http://www.copeve.ufal.br/index.php?opcao=concurso&idConcurso=285
http://www.copeve.ufal.br/index.php?opcao=concurso&idConcurso=287
23
002
UFBA – Universidade Federal da Bahia (BA)
http://www.concursos.ufba.br/tecnicos.html
24
126
UFES – Universidade Federal do Espírito Santo (ES)
http://www.progep.ufes.br/concurso2016
25
122
UFF – Universidade Federal Fluminense (RJ)
http://www.coseac.uff.br/concursos/uff/2017/pdf/Edital%20de%20Abertura%20212,%20de%2025%20de%20
agosto%20de%202016.pdf
26
050
UFG – Universidade Federal de Goiás (GO)
http://centrodeselecao.ufg.br/2017/concurso_ta_ufg/editais/75-edital-de-abertura-de-concurso-n-50-2016.html
27
071
UFLA – Universidade Federal de Lavras (MG)
http://www.prgdp.ufla.br/site/2016/06/30/edital-prgdp-no-71-2016-niveis-c-e/
28
358
UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais (MG)
https://www2.ufmg.br/concursos/Concursos/Tecnico-Administrativo/Concurso-2016-Cargos-TecnicoAdministrativos-em-Educacao
29
074
UFOP – Universidade Federal de Ouro Preto (MG)
http://www.concurso.ufop.br/index.php?option=com_content&task=view&id=4865&Itemid=66
30
026
UFOPA – Universidade Federal do Oeste do Pará (PA)
http://www.ceps.ufpa.br/daves/UFOPA/EDITAL%20No.%2026%20_%20COM%20RETIFICACOES_CON
CURSO_TAE_06.10.16.pdf
31
084
UFPE – Universidade Federal de Pernambuco (PE)
http://www.covest.com.br/concurso2016/login.php?turno=manha
32
041
UFPel – Universidade Federal de Pelotas (RS)
http://ces.ufpel.edu.br/conctecadmed0041_2016/download/2016/edital0041_2016.pdf
340
33
UFPR – Universidade Federal do Paraná (PR)*
341
http://www.progepe.ufpr.br/progepe/concursos/tecnico/2016_progepe_02/index.html
http://www.progepe.ufpr.br/progepe/concursos/tecnico/2016_progepe_02/index.html
34
002
UFRA – Universidade Federal Rural da Amazônia (PA)
http://www.ceps.ufpa.br/daves/Concurso%20UFRA%202016/concurso_ufra_2016.htm
35
011
UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (RS)
http://portalfaurgs.ufrgs.br/concursos/emandamento/90-112016progesp-pro-reitoriadegestaodepessoas
36
293
UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro (RJ)
http://concursos.pr4.ufrj.br/index.php/component/content/article/38-concursos/concursos-emandamento/edital-n-293-de-10-de-agosto-de-2016/336-edital-n-293-de-10-de-agosto-de-2016
37
012
UFRPE – Universidade Federal Rural de Pernambuco (PE)
http://www.sugep2016.com.br/arquivos/Edital_UFRPE_2016_versao_final_25082016_com_V_errata.pdf
48
340
UFRR – Universidade Federal de Roraima (RR)
http://progesp.ufrr.br/index.php/component/fsf/?view=faq&catid=17
39
073
UFRRJ – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (RJ)
https://servicos.ufrrj.br/concursos/?acao=concursos_andamento&tipo=3
40
026
UFSB – Universidade Federal do Sul da Bahia (BA)
http://www.ufsb.edu.br/concurso-tae-2016/
41
015
UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina (SC)
http://015ddp2016.paginas.ufsc.br/files/2016/07/Edital-015DDP2016-TAE-Retificado.pdf
42
008
UFSCar – Universidade Federal de São Carlos (SP)
http://www.concursos.ufscar.br/concursos/1443/edital_00816.pdf
43
036
UFSM – Universidade Federal de Santa Maria (RS)
http://site.ufsm.br/concursos/concurso-taes-edital-n-0362016
44
050
UFTM – Universidade Federal do Triângulo Mineiro (MG)
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Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) analisadas neste estudo
Editais publicados apenas no ano de 2016 e contendo cargos de médico
e/ou auxiliar em administração e links correspondentes para consulta
http://appsite.uftm.edu.br/concursos/index.php?edital=10
45
067
UFU – Universidade Federal de Uberlândia (MG)
http://www.ingresso.ufu.br/concursos/2016/ta067
46
002
UFV – Universidade Federal de Viçosa (MG)
http://www.pgp.ufv.br/?page_id=2654
47
001
UnB – Universidade de Brasília (DF)
http://www.cespe.unb.br/concursos/fub_16_1/
48
647
UNIFESP – Universidade Federal de São Paulo (SP)
http://concurso.unifesp.br/editais/edital647-2016.htm
49
119
UNIPAMPA – Universidade Federal do Pampa (RS)
http://unipampa.edu.br/portal/documentos/doc_view/3576-?tmpl=component&format=raw
50
001
UNIRIO – Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (RJ)
http://www.cesgranrio.org.br/concursos/evento.aspx?id=unirio0116
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APÊNDICE B
TABULAÇÃO SUMÁRIA DE RESULTADOS

Amostra em relação ao total de Instituições
Federais de Ensino Superior do Brasil
Relação de proporção por demonstração porcentual
Classificação das IFES
no MEC
Institutos federais

Amostra
(%)
19
38
(50,00%)
0
Centros federais de educação
02
(0%)
0
Faculdades federais
04
(0%)
31
Universidades federais
63
(49,00%)
50
IFES no país
107
(46,72%)
Fonte: Elaboração própria (2016)
Total

Quantitativo de vagas da amostra
Subdivisão por instituição e cargo
Vagas para
Vagas
Ord.
Edital
Instituição
Auxiliar em
para
administração
Médico
Auxiliar em
Médico
administração
Subtotal de vagas por cargo
145 (A)
194 (M)
Total de vagas da amostra
339
* Instituição com dois editais publicados em 2016 (um com vagas para
auxiliar em administração e outro com vagas para médico). Neste caso, os
documentos serão computados como edital único.
Fonte: elaboração própria (2016).

Análise de frequência dos termos “Competência”,
“Conhecimento”, “Habilidade” e/ou “Atitude” nos editais1
Competência
Conhecimento
Habilidade
Atitude
Subtotais para “SIM” e “NÃO”
S
N
S
N
S
N
S
N
13
36
48
1
27
22
1
48
73,5%
98%2
2%
55,3%
44,7%
2% 98%
Porcentuais para “SIM” e “NÃO” 26,5%
1
Contabilizadas apenas menções que estejam relacionadas à aferição de tais atributos. A menção, por exemplo, a
“atitudes” como parte do conteúdo programático ou outros itens que não a referida aferição, não será considerada
para os objetivos a que se destina este estudo. Logo, o fato de haver uma pergunta sobre “atitude” na prova não
significa, por si, que a instituição esteja aferindo essa competência.
2
Embora não mencione a palavra “conhecimento” como objeto de aferição em seu edital, a UFV (Minas Gerais)
lançou mão exclusivamente de provas teóricas objetivas de múltipla escolha sobre as disciplinas de informática,
legislação e língua portuguesa, o que, de qualquer forma, redunda em aferição de conhecimentos com viés
exclusivamente teórico.
Fonte: elaboração própria (2016).
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Presença de provas objetivas em concursos para Auxiliar em
administração (A) e Médico (M) e seu eventual caráter eliminatório
Provas
Caráter
Objetivas
Eliminatório
Ord.
Edital/Instituição
A
M
A
M
Subtotais SIM 28 de 28 39 de 39
28 de 28
39 de 39
(% amostra) (100%)
(100%)
(100%)
(100%)
Subtotais NÃO
0 de 28
0 de 39
0 de 28
0 de 39
(% amostra)
(0%)
(0%)
(0%)
(0%)
49 editais preveem
49 editais com provas
Total (49 editais)
provas objetivas
objetivas eliminatórias
(% amostra)
(100%)
(100%)
Fonte: elaboração própria (2016).

Presença de provas objetivas como ferramenta única de
avaliação para Auxiliar em administração (A) e Médico (M)
Ord.

Edital/Instituição

Provas Objetivas

A
S
N
23 de 28
5 de 28
(82,14%)
(17,86%)
Fonte: elaboração própria (2016).

Totais para “SIM” e “NÃO”
(%) da amostra

M
S
25 de 39
(64,10%)

N
14 de 39
(35,90%)

Adoção de mecanismos com potencial para
reduzir acertos casuais em provas objetivas
Ord.
Edital
Instituição
Adota?
S
N
Subtotais para “SIM” e “NÃO”
2
48
4%
96%
Porcentuais para “SIM” e “NÃO”
Fonte: elaboração própria (2016)

Ord.

Presença de provas discursivas como ferramenta de
avaliação para Auxiliar em administração (A) e Médico (M)
Provas Discursivas
Edital/Instituição
M
A
S
N
S
N
Totais para
“SIM” e “NÃO”
4 de 28
24 de 28
7 de 39
32 de 39
(% da amostra) (14,29%)
(85,71%)
(17,95%) (82,05%)
Fonte: elaboração própria (2016).
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Caráter eliminatório das provas discursivas para
Auxiliar em administração (A) e Médico (M)
Ord.
Edital/Instituição
Provas Discursivas
A
M
S
N
S
Totais para “SIM” e “NÃO”
(%) da amostra
4 de 4
0 de 4
7 de 7
(100%)
(0%)
(100%)
Fonte: elaboração própria (2016).

N
0 de 7
(0%)

Provas discursivas como ferramenta única de avaliação
para os cargos de Auxiliar em administração e Médico
Ord.

Edital/Instituição

Provas Discursivas

A
S
N
0 de 4
4 de 4
(0%)
(100%)
Fonte: elaboração própria (2016).

Totais para
“SIM” e “NÃO”
(%) da amostra

M
S
0 de 7
(0%)

N
7 de 7
(100%)

Presença de provas de títulos como ferramenta de avaliação para Auxiliar
em administração (A) e Médico (M) e seu eventual caráter eliminatório
Ord.

Edital/
Instituição

Provas de
Títulos

Totais para
“SIM”
e “NÃO”
(%) da amostra

Caráter
Eliminatório

A

S
-

M
N
S
N
28 de 28
10 de 39
29 de 39
(100%)
(25,64%) (74,36%)
Fonte: elaboração própria (2016).

Presença de provas de títulos como ferramenta
única de avaliação para Médico (M)
Ord.

Edital/Instituição

Provas de Títulos
M

Totais para “SIM” e “NÃO”
(%) da amostra

S
0 de 39
(0%)
Fonte: elaboração própria (2016).

N
39 de 39
(100%)

M
S
-

N
39 de 39
(100%)
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Itens específicos de avaliação nas provas de títulos:
Titulação Acadêmica, Experiência Profissional e Outros
Provas de Títulos
Ord.
Edital/Instituição
Titulação
Experiência
Outros*
S
N
S
N
S
N
Totais para “SIM” e “NÃO”
10 de 10
0 de 10
6 de 10
4 de 10
4 de 10
6 de 10
(%) da amostra
(100%)
(0%)
(60%)
(40%)
(40%)
(60%)
* Outros: publicações científicas, participações em eventos e afins.
Fonte: elaboração própria (2016).

Presença de provas práticas como ferramenta de avaliação para Auxiliar
em administração (A) e Médico (M) e seu eventual caráter eliminatório
Ord.

Edital/
Instituição
Totais para
“SIM”
e “NÃO”
(%) da amostra

Prova
Prática
A

S
-

M
N
S
N
28 de 28
2 de 39
29 de 39
(100%)
(5,13%) (94,87%)
Fonte: elaboração própria (2016).

Caráter
Eliminatório
M
S
2 de 2
(100%)

N
0 de 2
(0%)

Presença de provas práticas como
ferramenta única de avaliação
Provas Práticas
Ord.
Edital/Instituição
S
N
0 de 2
2 de 2
Totais para “SIM” e “NÃO”
(%) da amostra
(0%)
(100%)
Fonte: elaboração própria (2016).

Exigência de experiência como fator eliminatório em concursos públicos
para os cargos de Auxiliar em administração (A) e Médico (M)
Experiência
Ord.
Edital/Instituição
M
A
S
N
S
N
Totais para
“SIM” e “NÃO”
13 de 28
15 de 28
1 de 39
38 de 39
(% da amostra) (46,43%)
(53,57%)
(2,56%)
(97,44%)
Fonte: elaboração própria (2016).
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ANEXO I –
PROJETO DE LEI DO SENADO No 074/2010
(“LEI GERAL DOS CONCURSOS PÚBLICOS”)

SENADO FEDERAL
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 74, DE 2010

Cria regras para a aplicação de concursos
para a investidura em cargos e empregos
públicos no âmbito da União, dos Estados,
dos Municípios e do Distrito Federal.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
CAPÍTULO I
Do procedimento de inscrição, das vagas e dos prazos para Realização do concurso
Art.1º Subordinam-se ao regime desta lei os concursos para investidura em
cargos e empregos públicos no âmbito da administração direta, dos fundos especiais, das
autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas, das sociedades de economia mista
e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e
Municípios.
Art. 2º A realização de concursos caberá preferencialmente a instituição
capacitada para tanto e selecionada mediante processo licitatório.
Parágrafo único. Além dos critérios de técnica, a entidade, para participar da
licitação, deverá comprovar: a eficácia dos sistemas de segurança para a
realização das provas em todos os locais do certame, contra ameaças de
qualquer natureza, inclusive eletrônicas e de hackers.
Art. 3º A realização dos concursos públicos será feita mediante edital, sendo o
prazo entre a publicação do edital e a realização do concurso não inferior a 90 (noventa) dias
ou superior a 120 (cento e vinte).
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§1º Para a bibliografia básica de cada disciplina constante do edital serão
considerados a última edição da obra publicada até a data de publicação do
edital.
§2º Apenas diplomas legais em vigor até a data de publicação do edital
poderão constar como fonte de referência na bibliografia.
§3º A escolaridade mínima, e a experiência profissional, quando exigidas,
deverão ser comprovadas no ato de posse no cargo ou emprego, vedada a
exigência de comprovação no ato de inscrição no concurso público ou em
qualquer de suas etapas, ressalvado o disposto em legislação específica.
Art. 4º O valor cobrado a título de inscrição no concurso publico será fixado
em edital, respeitado o disposto no Decreto no 6.593, de 2 de outubro de 2008.
§ 1º A taxa de inscrição não excederá o limite de um por cento do valor
referente à remuneração inicial prevista para o cargo objeto do concurso.
Art. 5º As inscrições deverão ser disponibilizadas por meio da Rede Mundial
de Computadores.
Art. 6º Para efeitos de inscrição e acesso aos locais de prova, serão aceitas:
I – carteira de identidade original da República Federativa do Brasil com
validade em todo território nacional, emitida pelas Secretarias de Segurança
Pública dos Estados e do Distrito Federal.
II – carteira nacional de habilitação com foto digitalizada, emitidas pelos
Departamentos Nacionais de Transito.
Art. 7º Deverão constar do edital de abertura de inscrições as seguintes
informações, sem prejuízo de outras:
I - identificação da instituição realizadora do certame e do órgão ou entidade
que o promove;
II - menção ao ato oficial que autorizar a realização do concurso público,
quando for o caso;
III - número de cargos ou empregos públicos a serem providos;
IV - quantitativo de cargos ou empregos reservados às pessoas com
deficiência física e critérios para sua admissão, em consonância com o
disposto nos arts. 37 a 44 do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999;
V - denominação do cargo ou emprego público, a classe de ingresso e a
remuneração inicial, discriminando-se as parcelas que a compõem;
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VI - lei de criação do cargo, emprego público ou carreira, e seus
regulamentos;
VII

-

descrição

das

atribuições

do

cargo

ou

emprego

público;

VIII - indicação do nível de escolaridade exigido para a posse no cargo ou
emprego;
IX - indicação precisa dos locais, horários e procedimentos de inscrição, bem
como das formalidades para sua confirmação;
X - valor da taxa de inscrição e hipóteses de isenção;
XI - orientações para a apresentação do requerimento de isenção da taxa de
inscrição, conforme legislação aplicável;
XII - indicação da documentação a ser apresentada no ato de inscrição e
quando da realização das provas, bem como do material de uso não
permitido nesta fase;
XIII - enunciação precisa das disciplinas das provas e dos eventuais
agrupamentos de provas;
XIV - indicação das prováveis datas de realização das provas;
XV - número de etapas do concurso público, com indicação das respectivas
fases, seu caráter eliminatório ou eliminatório e classificatório, e indicativo
sobre a existência e condições do curso de formação, se for o caso;
XVI - informação de que haverá gravação em caso de prova oral ou defesa de
memorial;
XVII - explicitação detalhada da metodologia para classificação no concurso
público;
XVIII - exigência, quando cabível, de exames médicos específicos para a
carreira ou de exame psicotécnico ou sindicância da vida pregressa;
XIX - regulamentação dos meios de aferição do desempenho do candidato nas
provas, observado o disposto na Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003;
XX - fixação do prazo de validade do concurso e da possibilidade de sua
prorrogação;
XXI - disposições sobre o processo de elaboração,
julgamento, decisão e conhecimento do resultado de recursos.

apresentação,

XXII - o prazo de validade do concurso e as condições de sua realização;
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XXIII - o quantitativo de vagas a serem obrigatoriamente preenchidas no
decorrer do prazo de validade do certame;
XXIV - o cronograma detalhado das nomeações planejadas.
Art. 8º É vedada a realização de concurso que se destine, exclusivamente, à
formação de cadastro de reserva.
§ 1º - Todos os candidatos aprovados dentro das vagas ofertadas deverão ser
empossados até o decurso do prazo legal de validade do concurso, com a
prorrogação, vedada a realização de novos certames durante o referido período.
§ 2º - A aprovação dentro das vagas anunciadas no edital assegura ao
candidato direito líquido e certo à investidura no cargo ou emprego público,
dentro do cronograma previsto no Caput deste artigo.
§ 3º Durante o período de validade do concurso público, o Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão poderá autorizar, mediante motivação
expressa, a nomeação de candidatos aprovados e não convocados, podendo
ultrapassar em até cinquenta por cento o quantitativo original de vagas.
CAPÍTULO II
Da banca examinadora e da aplicação das provas
Art. 9º A relação com os nomes dos membros da banca examinadora
deverá ser divulgada nos meios previstos no caput do art. 3º desta lei.
§1º É vedada a participação como membro da banca examinadora,
mencionada no caput deste artigo, de qualquer pessoa cujo parente em linha
direta ou colateral, até o terceiro grau, venha a ser candidato do concurso.
§2º É vedada a participação como coordenador, fiscal de sala ou em qualquer
outra função atinente à realização do concurso, de qualquer pessoa cujo parente
em linha direta ou colateral, até o terceiro grau, venha a ser candidato.
Art. 10º O concurso público será de provas ou de provas e títulos, a critério da
entidade demandante.
§1º Na elaboração das provas, a Banca Examinadora deverá observar os
critérios de objetividade, clareza e concisão, bem assim o uso adequado da
língua portuguesa, observados os seguintes critérios:
I – a Nomenclatura Gramatical Brasileira;
II – a Gramática Normativa em uso no território nacional;
III – os acordos firmados pelo Brasil em relação à língua portuguesa;
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IV – os Vocabulários Ortográficos elaborados pela Academia Brasileira de
Letras;
V – a jurisprudência:
a) do Supremo Tribunal Federal;
b) dos Tribunais Superiores;
c) dos Tribunais de Segundo Grau;
d) a posição dominante na doutrina nacional.
§1º Na elaboração das provas é vedada a adoção:
I - de posições doutrinárias isoladas;
II - de posições não consolidadas;
III – de posições negadas por parcela majoritária da doutrina nacional.
Art. 11. As provas objetivas poderão ser:
I – de múltipla escolha com uma assertiva correta;
II - de certo ou errado;
III - da combinação das duas modalidades anteriores.
§1º A critério da entidade realizadora do concurso, poderá ser adotado
critério proporcional de determinado número de respostas erradas anular uma
resposta certa.
§2º O comando das questões das provas objetivas deverá direcionar o
candidato para o foco da questão de forma direta e concisa, sem subterfúgios
ou tentativas de desorientá-lo.
§3º As assertivas deverão estar diretamente relacionadas ao foco do comando
da questão, sem subterfúgios ou tentativas de desorientar o candidato.
§4º O gabarito oficial das provas objetivas será publicado com os comentários
e o julgamento da Banca Examinadora acerca das assertivas de cada questão da
prova.
Art. 12. As provas discursivas deverão:
I – especificar a modalidade e espécie a ser cobrada;
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II – especificar de forma clara e objetiva o conteúdo a ser cobrado do
candidato;
Parágrafo único. Na correção da prova discursiva, a Banca Examinadora
deverá:
I – assinalar de forma sucinta as justificativas para a perda de pontos de
conteúdo;
II - assinalar o local exato na linha em que os erros formais foram cometidos,
bem como a natureza de cada um deles.
Art. 13. Quando houver prova oral, a Banca Examinadora deverá apresentar
comentário sucinto e objetivo acerca do desempenho do candidato em cada uma dos itens
avaliados.
Art. 14. Quando houver, as provas de títulos deverão:
I – especificar os critérios de pontuação a ser obtida pela apresentação de cada
título;
II – o número máximo de pontos a ser obtido nas provas de títulos.
§ 1o Quando houver prova de títulos, a apresentação destes deverá ocorrer em
data a ser estabelecida no edital, sempre posterior à da inscrição no concurso,
ressalvada disposição diversa em lei.
§ 2o A comprovação do grau de escolaridade mínimo exigido para
investidura no cargo será aferida após a aprovação no referido concurso.
§ 3o A prova de títulos deverá ser realizada como etapa posterior à prova
escrita e somente apresentarão os títulos os candidatos aprovados nas etapas
anteriores ou que tiverem inscrição aceita no certame.
Art. 15. Quando houver prova oral ou defesa de memorial, deverá ser
realizada em sessão pública e gravada para efeito de registro e avaliação.
Art. 16. A realização de provas de aptidão física exige a indicação no edital do
tipo de prova, das técnicas admitidas e do desempenho mínimo para classificação.
Art. 17. No caso das provas de conhecimentos práticos específicos, deverá
haver indicação dos instrumentos, aparelhos ou das técnicas a serem utilizadas, bem como da
metodologia de aferição para a avaliação dos candidatos.
Art. 18. É admitido, observados os critérios estabelecidos no edital de
abertura do concurso, o condicionamento da aprovação em determinada etapa à,
simultaneamente, obtenção de nota mínima e obtenção de classificação mínima na
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etapa.
Parágrafo único. Obtida a nota mínima ou a classificação mínima para a
aprovação em determinada etapa, a classificação dos candidatos para a próxima
etapa levará em conta todas as notas alcançadas em cada uma das etapas
anteriores.
Art. 19. Quando houver curso de formação, a nota final obtida terá caráter
classificatório e eliminatório.
Art. 20. Quando o número de candidatos matriculados para a segunda
etapa ensejar a formação de mais de uma turma, com início em datas diferentes, o
resultado será divulgado por grupo, ao término de cada turma.
Art. 21. A realização de exame psicotécnico está condicionada à existência de
previsão legal expressa específica e deverá estar prevista no edital.
§ 1o O exame psicotécnico limitar-se-á à detecção de problemas psicológicos
que possam vir a comprometer o exercício das atividades inerentes ao cargo ou
emprego disputado no concurso.
§ 2o É vedada a realização de exame psicotécnico em concurso público para
aferição de perfil profissiográfico, avaliação vocacional ou avaliação de
quociente de inteligência.
Art. 22. Os critérios de desempate para efeitos da classificação final do
concurso serão, em ordem decrescente:
I – titulação;
II – tempo de serviço na iniciativa pública;
III – tempo de serviço na iniciativa privada;
IV – idade.
CAPÍTULO III
Da divulgação do resultado e dos recursos
Art. 23. O recurso contra a correção da prova realizada pela banca
examinadora, em qualquer fase do certame, será apresentado pelo candidato dentro do prazo
mínimo de cinco e máximo de dez dias úteis a contar da publicação dos resultados
preliminares.
Art. 24. A resposta ao recurso deverá ser apresentada no prazo máximo de 15
dias a contar da data de apresentação.
Parágrafo único. As repostas aos recursos dos candidatos:
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I - não poderão ser padronizadas;
II – deverão conter justificativa clara e objetiva da razão para serem negados
ou acolhidos.
Art. 25. O órgão ou entidade responsável pela realização do concurso
público homologará e publicará nos meios previstos no art. 3º desta lei.
§ 1o Os candidatos não classificados no número máximo de aprovados,
conforme previsto no edital, ainda que tenham atingido nota mínima, estarão
automaticamente reprovados no concurso público.
§ 2o No caso de realização de concurso público em mais de uma etapa, o
critério de reprovação do § 1o será aplicado considerando-se a classificação na
primeira etapa.
§ 3o Nenhum dos candidatos empatados na última classificação de
aprovados serão considerados reprovados nos termos deste artigo.
CAPÍTULO IV
Das penalidades
Art. 26. É nula a etapa do concurso ou o concurso que contrariar qualquer
dispositivo constante desta lei, quando insanável a irregularidade.
Parágrafo único. No caso de anulação de uma ou mais etapas do certame,
os custos da reaplicação das provas correrão por conta da entidade
contratada para a realização do concurso nos termos do art. 2º desta lei.
Art. 27. Quando sanável a irregularidade constante de edital, a entidade
demandante e a entidade realizadora do concurso terão o prazo de setenta e duas horas para
publicar as alterações necessárias nos meios previstos no art. 3º desta lei.
Art. 28. Quando sanável a irregularidade na divulgação dos gabaritos ou nas
respostas aos recursos, a entidade demandante e a entidade realizadora do concurso terão o
prazo de setenta e duas horas para publicar as alterações necessárias nos meios previstos no
art. 3º desta lei.
Art. 29. As pessoas que cometerem fraudes em concursos públicos
sujeitam-se às penas previstas em lei.
Art. 30. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
Hoje existem mais de dez milhões de brasileiros que, ano após ano, se preparam para
ingressar nas carreiras públicas por meio de concurso de provas ou de provas e
títulos, mas, lamentavelmente, são forçados, muitas vezes, a recorrer à Justiça comum
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por não existir uma lei com critérios claros e objetivos para disciplinar a realização de
concursos públicos no Brasil.
Embora o Governo Federal tenha publicado decreto no sentido de regular a matéria,
entendemos que há diversos aspectos, ainda, a serem disciplinados, razão pela
qual se torna necessária e oportuna a apresentação do presente projeto de lei.
A intenção é estabelecer um conjunto de normas para garantir a transparência e
isonomia dos processos seletivos e proporcionar, assim, condições de disputas iguais a
todos os candidatos. Questões como a contratação de empresas para a realização de
concursos por meio de editais e a proibição de formação de cadastro de reserva precisam
ser regulados.
Já passamos da hora de estabelecer prazo mínimo mais elástico entre a
publicação do edital e a realização do concurso público, para possibilitar condições de
preparação razoável para os candidatos.
Além dos critérios de aprovação e reprovação nas provas objetivas e discursivas, temse mostrado necessários exigir os comentários das Bancas Examinadoras dos
gabaritos oficiais, para possibilitar que os candidatos possam entrar com recurso quando
for o caso e receber respostas diretas, concisas e objetivas, sem padronização.
Dois são, decerto, os aspectos mais importantes desta lei que submetemos à
apreciação de nossos pares a quem pedimos apoio para a aprovação. De um lado, a
contratação das empresas para a realização dos certames passa a ser por licitação, o que
resultará em economicidade para os cofres públicos ao mesmo tempo em que se asseguram
critérios claros de segurança para a realização.
De outro, é previsto a pena de reclusão para quem fraudar os concursos, decerto um
mecanismo que deverá coibir os delitos praticados contra a instituição do concurso, um dos
mecanismos mais democráticos existentes no país.
Cremos, portanto, que a sociedade ganhará em muito com a aprovação deste
projeto de lei, e os candidatos poderão planejar melhor os estudos bem como ter a
certeza de que, uma vez, aprovados terão direito assegurado à nomeação.
Diante do exposto, pedimos o apoio para esta iniciativa.
Sala das Sessões,
Senador MARCONI PERILLO
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