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Ilustríssimo Sr. Procurador-chefe da Procuradoria Federal junto ao IFMA,
 

I - RELATÓRIO
 
1. Trata-se de procedimento encaminhado à Procuradoria Federal Especializada pela Pró-Reitoria de Planejamento e

Desenvolvimento Institucional - PROPLADI, que tem por escopo submeter à consideração do corpo consultivo a minuta de
Edital, cuja cópia segue acostada aos autos, de processo seletivo para a concessão de auxílio financeiro aos servidores
do IFMA que se submetam, concomitantemente ao exercício de suas funções, a ações de qualificação em instituições privadas no
País, com pagamento de mensalidade, de acordo com as disposições na Resolução CONSUP nº 45/2021. Anexo aos autos veio o
ato administrativo que designou a equipe responsável pela elaboração da minuta padrão ora em análise.

2. É o sucinto relatório.
 

II - ANÁLISE JURÍDICA
 
3. Acerca da possibilidade de o IFMA lançar a referida seleção, a Resolução nº 45/2021 do Conselho Superior do

IFMA, dispõe, em seus artigos 9 e seguintes, acerca das normas de concessão do auxílio financeiro PROQUALIFICAR no âmbito
dos Campi.

4. No que concerne à competência da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - PROPLADI
para a iniciativa em análise, dispõe o Regimento Geral do IFMA, em seu art. 107, que compete ao órgão referido, de forma
sistêmica, planejar, superintender, coordenar as atividades e políticas de planejamento estratégico, de gestão e desenvolvimento de
pessoas e gestão das tecnologias de informação da Instituição. Igualmente, a Resolução CONSUP nº 45/2021 dispõe, em seu art.33,
que é da PROPLADI a competência para a elaboração do edital de referência do programa.

5. Desse modo, conclui-se que a seleção de servidores a serem contemplados pelo Programa PROQUALIFICAR,
por iniciativa da PROPLADI, alinha-se com a legislação vigente, não havendo óbice jurídico à sua implementação.

6. Em relação à minuta editalícia , ela prevê a realização de processo de seleção uma única etapa, a qual se
encontra descrita no Item 7 do Edital.

7. O Item 6 da minuta expõe aos interessados os documentos necessários para o processo de inscrição, os quais
coincidem com as diretrizes trazidas pela Resolução CONSUP nº 45/2021. Sugere-se, nesse item, que seja revisto o Subitem
6.1.1, onde se lê "Inscrição preenchida no SUAP;", leia-se "6.1.1 Formulário de Inscrição a ser preenchido no SUAP;".

8. Vê-se do instrumento convocatório a possibilidade de impugnação do edital, bem como a possibilidade
de interposição de pedido de reconsideração e/ou recurso a partir da divulgação do resultado parcial, em observância aos princípios
do contraditório e da ampla defesa.

9. No que toca à quantidade de vagas e demais informações do edital, cabe à Procuradoria Federal apenas orientar a
observância à limitação legal fixada nas normas acima indicadas, sobretudo porque todas as observações expostas nos autos têm
como premissa a veracidade e a exatidão dos dados e informações constantes do processo, que são de responsabilidade exclusiva da
Administração.

10. Não consta a declaração de disponibilidade orçamentária para implementação do auxílio, que deve ser
providenciada a seu tempo. Por fim, também a seu tempo, deverá constar de cada processo a cópia do ato administrativo que
designará os agentes responsáveis pela condução do certame, bem como sua menção em item do edital, primando-se, assim,
pela transparência do feito.

 
III - CONCLUSÃO 

 
11. Do exposto, vê-se que o edital se encontra, no geral, apto a nortear o certame com vistas à concessão de auxílio

financeiro aos servidores do IFMA que se submetam, concomitantemente ao exercício de suas funções, a ações de qualificação em
instituições privadas no País, com pagamento de mensalidade, de acordo com as disposições na Resolução CONSUP nº
45/2021, desde que seus termos sejam revistos, conforme proposto nos Itens 7 e 10 deste parecer.

12. Destarte, à luz do artigo 131 da Constituição Federal de 1988 e do artigo 11 da Lei Complementar nº 73/1993,
impende ressaltar que a este órgão de execução da Advocacia-Geral da União incumbe prestar consultoria sob o prisma
estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar na análise da conveniência e oportunidade dos atos praticados no âmbito do
órgão assessorado, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativa.

13. Desse modo, diante do exposto, uma vez atendidas as recomendações postas, a Procuradoria Federal junto ao



IFMA não vislumbra óbice ao prosseguimento do feito.
É o parecer, salvo melhor juízo.
São Luís, 11 de abril de 2022.

 
ANGELA BÁRBARA LIMA SALDANHA

PROCURADORA FEDERAL
 

 
 
Magnífico Reitor,
 
Aprovo a presente manifestação jurídica, sem ressalvas.
São Luís, 11 de abril de 2022.

 
ALCIDES DE SOUSA COELHO JÚNIOR

PROCURADOR-CHEFE
 
 
 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o fornecimento do
Número Único de Protocolo (NUP) 23249040676202161 e da chave de acesso 70aff7ac

 

Documento assinado eletronicamente por ALCIDES DE SOUSA COELHO JÚNIOR, com certificado A1 institucional
(*.agu.gov.br), de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o
código 862435322 e chave de acesso 70aff7ac no endereço eletrônico https://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais:
Signatário (a): ALCIDES DE SOUSA COELHO JÚNIOR, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br). Data e Hora: 19-04-
2022 15:42. Número de Série: 77218269410488336199396275606. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO SSLv1.
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