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RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA INTERNA Nº 008.2017.08.14.2 
 
 
 

I - DEMANDA 
 

Nesta seção inicial será apresentada a origem da demanda de avaliação da 
regularidade do concurso 90 da UFJF e o teor objeto da reclamação registrada junto 
ao TCU. 
 
 
I. 1. Origem 
 

O Tribunal de Contas da União - TCU solicitou por meio eletrônico, em 
13/07/2017, através do e-mail da Auditoria-Geral da UFJF, informações e o resultado 
das providências eventualmente adotadas sobre a regularidade do Concurso Público 
90, relativo aos Editais 21/2013 e 14/2016, tendo em vista a reclamação recebida 
pela Ouvidoria do TCU. O prazo dado pelo TCU foi de 30 (trinta) dias para 
atendimento da demanda. 
 
 
I. 2. Teor 
 

O texto da reclamação registrada segundo o TCU foi: 
 

TEXTO DA RECLAMAÇÃO RECEBIDA NA OUVIDORIA DO TCU: 
Venho , por meio desta, pedir esclarecimentos e que medidas legais 
sejam apuradas para avaliar a conduta na Universidade Federal de 
Juiz de Fora- UFJF, pelos motivos e razões que seguem: Em 
concurso público realizado pela Universidade Federal de Juiz de 
Fora (Concurso público nº 90, do Edital nº 21, de 19/07/2013 e edital 
nº 14, de 23/14/2016) para o cargo de Professor efetivo em 
Odontopediatria, dedicação exclusiva, foi exigida a titulação de 
Doutor em Odontopediatria segundo a Grande área e subárea de 
concentração da CAPES. Concurso 90: Departamento de 
Odontologia Social e Infantil - Campus Juiz de Fora Proc. nº 
23071.002337/2013-46 Vaga(s): 01(uma) Classe A: Professor 
Adjunto A Regime de Trabalho: 40 horas semanais, em tempo 
integral, com Dedicação Exclusiva. d) TITULAÇÃO EXIGIDA: 
Graduação: Odontologia Pós-graduação: Doutorado em 
Odontopediatria. Registro no Conselho Regional de Odontologia. 
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Ocorre que, após o término do concurso público, na classificação 
final, ambas candidatas aprovadas em primeiro e segundo lugares, 
haviam cursado o doutorado em SAÚDE BRASILEIRA, programa 
vinculado à faculdade de Medicina da referida instituição, orientadas 
pela professora titular em Odontopediatria da UFJF. Entretanto, 
como é do conhecimento de todos, a UFJF não possuí curso de 
DOUTORADO EM ODONTOLOGIA, muito menos a subárea 
ODONTOPEDIATRIA! O curso de pós-graduação de ambas as 
candidatas está registrado na CAPES como SAÚDE BRASILEIRA, 
na grande área MEDICINA. O concurso foi homologado pela Portaria 
Nº 1.372, DE 23 de novembro de 2016 e, de acordo com o Edital nº 
21, de 19/07/2013 poderia ser interposto recurso, após 
homologação. De acordo com o edital nº 21, de 19/07/2013 o recurso 
deveria ser encaminhado ao Reitor para posterior encaminhamento 
ao CONSU, entretanto, o processo não seguiu a regulamentação 
(vigente de acordo com o edital), e o mesmo foi enviado para a Pró-
Reitora de Pessoas Kátia Maia Silva de Oliveira e Castro que, ao 
invés de dar prosseguimento ao recurso, abriu concurso para 
professor temporário. EDITAL Nº 21, DE 17 DE JULHO DE 2013. 

 
Feita a exposição da origem e do teor da reclamação registrada na Ouvidoria 

do TCU, delimita-se, na seção seguinte, o escopo. 
 
 

II - ESCOPO 
 

Esta seção objetiva apresentar a exposição da Atividade Extraordinária 14.2 - 
Avaliação do Concurso 90 - Professor UFJF, as Solicitações de Auditoria emitidas, 
as pesquisas realizada e a documentação disponibilizada para avaliação. 
 
 
II.1. Atividade Extraordinária 14.2 - Avaliação do Concurso 90 - Professor UFJF 
 

Destaca-se que o trabalho foi realizado na sala da Auditoria-Geral da UFJF, 
subordinada ao Conselho Superior, em estrita observância ao Manual de Auditoria 
Interna, ao Processo Padrão de Auditoria, ao PAINT/2017, à Instrução Normativa 
CGU nº 24/2015 e às normas de auditoria aplicáveis ao serviço público federal. 

O cronograma da auditoria previsto foi do período de 14/07/2017 a 
13/08/2017 e o realizado de 14/07/2017 a 14/08/2017.  

O objetivo da auditoria foi verificar a regularidade e as providências em torno 
do Concurso nº 90 - Professor Efetivo da UFJF - proveniente dos Editais 21/2013 e 
14/2016. 

As ferramentas utilizadas no desenvolvimento do trabalho foram o manual de 
auditoria, solicitação de auditoria, correspondências eletrônicas, pesquisas na rede 
mundial de computadores, análise de documentação. 

O trabalho passou pelas etapas de execução, emissão de relatório de 
auditoria e encerramento. Foi dispensada a existência prévia de programa de 
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auditoria em conformidade com o Manual de Auditoria Interna da UFJF1 por 
constituir uma auditoria especial (UFJF, 2010, p. 31). 

A metodologia adotada foi solicitar toda a documentação referente ao 
Concurso nº 90 - Editais 21/2013 e 14/2016. A mesma é proveniente de autos de 
processos administrativos e de registros escritos esparsos disponibilizados pela 
UFJF e na rede mundial de computadores, pesquisas de julgados de tribunais. 
Posteriormente, procedeu-se à verificação solicitada pelo Tribunal de Contas da 
União. 

Esta ação de auditoria foi realizada pelo Auditor-Geral, Enio Henrique 
Teixeira, e contou com a colaboração do Auditor Fabrício Brunelli Machado. 

Apesar de os quesitos desta ação de auditoria serem de alta indagação, 
verificou-se, durante o desenvolvimento dos trabalhos, que não havia necessidade 
de capacitação dos auditores, uma vez que se tratavam de questões pontuais e que 
o conhecimento era acessível. 

Quanto à limitação do escopo, em conformidade com o Manual de Auditoria 
Interna da UFJF, a abrangência foi o Concurso Público nº 90 - Professor Efetivo da 
UFJF - proveniente dos Editais 21/2013 e 14/2016; a oportunidade, todo o trâmite do 
concurso de professor (iniciado em 01/03/2013, mediante a instauração do processo 
administrativo nº 23071.002337/2013-46, até o recebimento dos processos em 
20/07/2017, solicitados por meio das SA’s 028.2017.004.07 e 029.2017.005.07); a 
extensão é toda a documentação ligada ao Concurso Público nº 90 - Professor 
Efetivo da UFJF; e a profundidade é a avaliação da regularidade da homologação do 
concurso de professor e identificação das eventuais providências adotadas pela 
UFJF. 

Para a realização do trabalho foram definidos os dois (2) quesitos (questões) 
seguintes: 

 
1. Há regularidade na homologação do Concurso Público nº 

90 - Professor Efetivo da UFJF - proveniente dos Editais 
21/2013 e 14/2016 ? 

 
2. Qual é o resultado das providências eventualmente 

adotadas no Concurso Público nº 90 - Professor Efetivo 
da UFJF - proveniente dos Editais 21/2013 e 14/2016? 

 
O valor auditado perfaz a quantia de R$75.968,13 (setenta e cinco mil e 

novecentos e sessenta e oito reais e treze centavos) que se refere ao cálculo da 
remuneração (vencimento básico + retribuição por título de Doutorado), conforme a 
Lei nº 12.772, de 28/12/2012, para a Carreira de Magistério Superior (Alterada pela 
Lei Nº 12.863, de 24/09/2013), do cargo Adjunto A - Assistente A -Auxiliar - Nível 1 - 
Classe A - 40 horas semanais, em tempo integral, com Dedicação Exclusiva, no 
valor de R$5.697,61, multiplicada por 13 (treze), sendo 12 meses de salário e o 13º 
salário, e mais um 1/3 (um terço) de férias.  

Em razão da demanda solicitada pelo Tribunal de Contas da União, foi aberta 
uma ação extraordinária de auditoria denominada e numerada de 14.2 - 
AVALIAÇÃO DO CONCURSO 90 - PROFESSOR UFJF, além de ser instaurado o 
processo administrativo nº 23071.015465/2017-83, para arquivamento dos papéis de 

                                                
1
 UFJF. Universidade Federal de Juiz de Fora. Conselho Superior. Anexo 2 - Manual de Auditoria 

Interna da Resolução nº 42, de 21 de dezembro de 2010. Disponível em: 
http://www.ufjf.br/consu/files/2015/11/Resolu%C3%A7%C3%A3o-42.2010.pdf  

http://www.ufjf.br/consu/files/2015/11/Resolu%C3%A7%C3%A3o-42.2010.pdf
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trabalho da atividade extraordinária, em conformidade com o Plano Anual de 
Atividades de Auditoria Interna-PAINT/2017, aprovado pela Resolução do Conselho 
Superior nº 76, de 04 de janeiro de 2017. 

Cabe enfatizar que não houve restrição aos trabalhos de auditoria em razão 
da documentação solicitada ter sido disponibilizada. 

 
 

II.2. Solicitações de Auditoria 
 

Em decorrência desta demanda do TCU à Auditoria-Geral, foram expedidas 
as seguintes solicitações de auditoria: 

a) SA nº 027.2017.003.07 de 14/07/2017 - solicitação de disponibilização dos 
processos nº 23071.017459/2012-56 e 23071.000308/2013-40 que tratam do 
registro de diploma das duas (2) primeiras classificadas no Concurso nº 90 - 
Editais 21/2013 e 14/2016; 

b) SA nº 028.2017.004.07 de 14/07/2017 - solicitação de disponibilização do 
processo nº 23071.002337/2013-46 que trata do Concurso nº 90 - Editais 
21/2013 e 14/2016 - Concurso Público para professor de magistério superior - 
Classe A (Adjunto-A), conjunto de disciplinas de odontopediatria e OSI019; 

c) SA nº 029.2017.005.07 de 14/07/2017 - solicitação de disponibilização do 
processo nº 23071.022416/2016-16 que trata de uma representação por 
ilegalidade relativa ao Concurso nº 90 - Editais 21/2013 e 14/2016; 

d) SA nº 035.2017.002.08 de 02/08/2017 - solicitação de disponibilização de 
planos de ensino do Doutorado em Saúde da UFJF referente às disciplinas: 
2020091 - TÓP.AVANÇADOS EM EST.DE ORTODONTIA E 
ODONTOPEDIATRIA I, 2020104 - TÓP.AVANÇADOS EM EST.DE 
ORTODONTIA E ODONTOPEDIATRIA II e 220044 - ESTÁGIO DOCENTE: 
NÚCLEO DE PESQ.DE ORTOD.E ODONTOPEDIATRIA. 
 
Além disso, por mensagem eletrônica à Coordenação Geral e Vice 

Coordenação Geral do Programa de Pós-graduação em Saúde da UFJF, datada de 
11/08/2017, a Auditoria-Geral apresentou pedido de esclarecimentos adicionais 
sobre o Doutorado em Saúde da UFJF.  

  
 

II.3. Pesquisas 
 

As pesquisas realizadas pela Auditoria-Geral a partir da rede mundial de 
computadores se deram junto aos Portais:  

➢ Concursos da UFJF: http://www.ufjf.br/concurso/ 
➢ CAPES: 

http://www.capes.gov.br/images/documentos/documentos_diversos_2017/Tab
elaAreasConhecimento_072012_atualizada_2017_v2.pdf 

➢ Supremo Tribunal Federal: www.stf.jus.br 
➢ Superior Tribunal de Justiça: www.stj.jus.br 
➢ Tribunal de Contas da União: www.tcu.gov.br 
➢ Tribunal Regional Federal da 1ª Região: www.trf1.jus.br 
➢ Tribunal Regional Federal da 5ª Região. www.trf5.jus.br 
➢ Imprensa Nacional: www.in.gov.br 
➢ Plataforma Lattes: http://lattes.cnpq.br/ 

http://www.ufjf.br/concurso/
http://www.capes.gov.br/images/documentos/documentos_diversos_2017/TabelaAreasConhecimento_072012_atualizada_2017_v2.pdf
http://www.capes.gov.br/images/documentos/documentos_diversos_2017/TabelaAreasConhecimento_072012_atualizada_2017_v2.pdf
http://www.stf.jus.br/
http://www.stj.jus.br/
http://www.tcu.gov.br/
http://www.trf1.jus.br/
http://www.trf5.jus.br/
http://www.in.gov.br/
http://lattes.cnpq.br/
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➢ Programa de Pós-graduação em Saúde da UFJF: http://www.ufjf.br/ppgsaude/ 
 
 
II.4. Documentação disponibilizada para avaliação 
 

Os processos disponibilizados pela Secretaria do Conselho Superior em 
20/07/2017 foram os de números 23071.002337/2013-46 e 23071.022416/2016-16, 
sendo digitalizados e anexados em mídia eletrônica aos autos do processo de 
papéis de trabalho da presente atividade de auditoria. 

Os processos disponibilizados em cópia pela Coordenadoria de Assuntos e 
Registros Acadêmicos - CDARA / UFJF em 18/07/2017 foram os de números 
23071.017459/2012-56 e 23071.000308/2013-40, juntados fisicamente aos autos do 
processo de papéis de trabalho da presente atividade de auditoria. 

Os documentos disponibilizados pela Coordenação do Programa de Pós-
graduação em Saúde da UFJF via mensagem eletrônica ao e-mail da Auditoria em 
03/08/2017 foram os planos de ensino das disciplinas: ESTÁGIO DOCENTE - 
NÚCLEO DE PESQUISA DE ORTODONTIA E ODONTOPEDIATRIA – Doutorado, 
TÓPICOS AVANÇADOS EM ESTUDOS DE ORTODONTIA E ODONTOPEDIATRIA 
I – Doutorado e TÓPICOS AVANÇADOS EM ESTUDOS DE ORTODONTIA E 
ODONTOPEDIATRIA II – Doutorado. 

A partir da contextualização do escopo, segue na próxima seção a 
apresentação e análise do resultado do exame de auditoria.  

 
 
III - RESULTADO DO EXAME DE AUDITORIA 
 

Esta seção tem o objetivo de apresentar os dados e informações colhidos a 
partir dos exames realizados. Também a análise dos achados de auditorias, 
classificados em informações com discriminação das unidades clientes responsáveis 
pelo cumprimento das recomendações, que visam agregar valor à gestão. 
 
 
III.1. INFORMAÇÕES 
 

As informações apresentadas a seguir nesta subseção referem-se à titulação 
exigida no Concurso 90 - Editais 21/13 e 14/16, recurso contra a homologação do 
Concurso 90 e o cumprimento das recomendações emitidas em sede de relatório 
preliminar. 
 
 
III.1.1. Informação 001 - Titulação Exigida no Concurso 90 - Editais 21/13 e 
14/16 
 

Prescreve no item IV - Área de conhecimento básica, constante no Formulário 
RH - 141B (fls.01/03 - processo administrativo nº 23071.002337/2013-46), 
destinado à abertura do concurso público de professor da carreira de magistério 
superior, aprovado pelo Departamento de Odontologia Social e Infantil em 
24/01/2013 e pelo Conselho da Unidade da Faculdade de Odontologia em 
27/06/213, o seguinte conjunto de disciplinas de odontopediatria: 

 

http://www.ufjf.br/ppgsaude/
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orientação profissional, psicologia aplicada à odontologia, 
biossegurança, oficina acerca dos trabalhos em atenção primária nos 
serviços de saúde; desenvolver o pensamento crítico e o trabalho 
interdisciplinar em saúde e estágios. 

 
Por meio de interpretação sistemática e teleológica, o Departamento de 

Odontologia Social e Infantil, entendeu e decidiu em 16/04/2016 no sentido de que o 
Diploma de Doutorado das duas (2) primeiras colocadas no certame do concurso 90 
satisfazem à titulação exigida no edital do certame aos dizeres (fls.159/162 - 
processo administrativo nº 23071.002337/2013-46): 

do concurso 90 o seguinte: 
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Depreende-se, desta análise, que no concurso nº 90 - Edital 21/2013 e Edital 

14/2016 - http://www.ufjf.br/concurso/concurso-docentes/editais-2013/7768-2/ - 
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destinado à seleção de professor efetivo, foi prevista a exigência, no edital, de 
Doutorado em Odontopediatria e, no decorrer no certame, o Conselho da Unidade 
acatou inscrições de algumas candidatas com titulações relacionadas a esta área, 
mas que não continham a denominação exata à do edital. O Conselho de Unidade 
inicialmente tinha indeferido a inscrição das duas (2) primeiras candidatas 
classificadas por entender que o curso de doutorado das mesmas não atendia ao 
exigido no edital. O concurso foi suspenso e posteriormente anulado parcialmente 
pela Justiça e ao retomá-lo o Conselho de Unidade mudou a posição e deferiu a 
inscrição de todos os candidatos inscritos, neste ato incluídas as candidatas que 
anteriormente tiveram as suas inscrições indeferidas. A justificativa do Departamento 
de Odontologia Social e Infantil da Faculdade de Odontologia, acatada por sua vez 
pelo Conselho de Unidade, no sentido de deferir as inscrições foi pela interpretação 
sistemática e teleológica, onde o objetivo do edital é a seleção do candidato mais 
preparado e não a interpretação restritiva do edital que importaria no indeferimento 
das inscrições de 7 dos 8 candidatos inscritos, os quais não apresentaram a 
nomenclatura exata e expressa de Doutorado em Odontopediatria. 

O Ministério Público Federal, por meio de parecer apresentado em 
28/07/2016 no processo judicial nº 4661-41.2016.4.01.3801 também se posicionou 
favorável no sentido de que os diplomas de Doutorado em Saúde das duas (2) 
primeiras colocadas no certame satisfazem à titulação exigida no edital do certame 
(fl.187 - processo administrativo nº 23071.022416/2016-16), in verbis: 

 

 
 
Em busca ao Portal da CAPES2, em acesso no dia 3 de agosto de 2017, 

foram encontradas as seguintes considerações sobre a Tabela de Áreas de 
Conhecimento/Avaliação: 

 
Tabela de Áreas de Conhecimento/Avaliação 
Publicado: Terça, 01 Abril 2014 17:54 | Última Atualização: Terça, 31 
Janeiro 2017 16:09 
A classificação das Áreas do Conhecimento tem finalidade 
eminentemente prática, objetivando proporcionar às Instituições de 
ensino, pesquisa e inovação uma maneira ágil e funcional de 
sistematizar e prestar informações concernentes a projetos de 

                                                
2
 CAPES. Portal eletrônico. Tabela de área de conhecimento/avaliação. Publicado: Terça, 01 Abril 

2014 17:54. Última Atualização: Terça, 31 Janeiro 2017 16:09. Disponível em: 
http://www.capes.gov.br/avaliacao/instrumentos-de-apoio/tabela-de-areas-do-conhecimento-
avaliacao. Acesso em 14 ago. 2017. 

http://www.capes.gov.br/avaliacao/instrumentos-de-apoio/tabela-de-areas-do-conhecimento-avaliacao
http://www.capes.gov.br/avaliacao/instrumentos-de-apoio/tabela-de-areas-do-conhecimento-avaliacao
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pesquisa e recursos humanos aos órgãos gestores da área de 
ciência e tecnologia. 
 
A organização das Áreas do Conhecimento na tabela apresenta uma 
hierarquização em quatro níveis, do mais geral ao mais específico, 
abrangendo nove grandes áreas nas quais se distribuem as 48 áreas 
de avaliação da CAPES. Estas áreas de avaliação, por sua vez, 
agrupam áreas básicas (ou áreas do conhecimento), subdivididas em 
subáreas e especialidades: 
 
1º nível - Grande Área: aglomeração de diversas áreas do 
conhecimento, em virtude da afinidade de seus objetos, métodos 
cognitivos e recursos instrumentais refletindo contextos sociopolíticos 
específicos; 
2º nível – Área do Conhecimento (Área Básica): conjunto de 
conhecimentos inter-relacionados, coletivamente construído, reunido 
segundo a natureza do objeto de investigação com finalidades de 
ensino, pesquisa e aplicações práticas; 
3º nível - Subárea: segmentação da área do conhecimento (ou área 
básica) estabelecida em função do objeto de estudo e de 
procedimentos metodológicos reconhecidos e amplamente utilizados; 
4º nível - Especialidade: caracterização temática da atividade de 
pesquisa e ensino. Uma mesma especialidade pode ser enquadrada 
em diferentes grandes áreas, áreas básicas e subáreas. 

 
Às fls.07 e 08 do processo administrativo nº 23071.022416/2016-16, consta 

consulta na Plataforma Sucupira, realizada em 26/11/2016, com a informação de 
que o Doutorado em Saúde da UFJF tem o nome SAÚDE, Área Básica CLÍNICA 
MÉDICA (40101002), Área de Avaliação MEDICINA I e Área de Concentração do 
Curso SAÚDE BRASILEIRA, que corresponde ao curso de Doutorado apresentado 
pelas duas (2) primeiras candidatas classificadas no certame do Concurso nº 90 - 
Editais 21/2013 e 14/2016, quando da inscrição. 

Assim, na consulta realizada no dia 03/08/2017 à Tabela de Áreas de 
Conhecimento/Avaliação disponibilizada no Portal da CAPES, publicada na Web em 
31/01/2017, verificou-se que o Curso de Doutorado em Saúde da UFJF classifica-se 
na Grande Área “40000001 - CIÊNCIAS DA SAÚDE”, Área de Avaliação “MEDICINA 
I”, Área de Conhecimento (Área Básica) “40101002 CLÍNICA MÉDICA”3.  

O Concurso Público nº 90 - Editais 21/2013 e 14/2016 estabelece na alínea 
“a” a área de conhecimento básico e na alínea “d” à titulação exigida em nível de 
pós-graduação, a seguir especificadas: 

 
a) ÁREA DE CONHECIMENTO BÁSICO: 
Conjunto de Disciplinas de odontopediatria: orientação 
profissional, psicologia aplicada à odontologia, biossegurança, 
oficina acerca dos trabalhos em atenção primária nos serviços 
de saúde; desenvolver o pensamento crítico e o trabalho 
interdisciplinar em saúde e estágios. 
(...) 

                                                
3
 CAPES. COORDENAÇÃO FUNDAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL 

SUPERIOR. Tabela de Áreas de Conhecimento/Avaliação. Publicado: Terça, 01 Abril 2014 17:54 | 
Última Atualização: Terça, 31 Janeiro 2017 16:09, pág. 14. Disponível em: 
<http://www.capes.gov.br/images/documentos/documentos_diversos_2017/TabelaAreasConheciment
o_072012_atualizada_2017_v2.pdf>. Acesso em 3 ago. 2017. 
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d) TITULAÇÃO EXIGIDA: 
Graduação: Odontologia 
Pós-graduação: Doutorado em Odontopediatria. 
Registro no Conselho Regional de Odontologia (grifos nossos) 

 
Na confrontação entre o disposto no edital do certame e o conteúdo do item 

IV - Área de conhecimento básica, constante no Formulário RH - 141B (fls.01/03 - 
processo administrativo nº 23071.002337/2013-46), vislumbra-se correlação. Porém, 
em relação à Tabela da CAPES, como o edital deste certame não vinculou a 
titulação exigida à classificação organizada na referida Tabela, proceder a esta 
vinculação restrita pode constituir na aplicação de um entendimento que não seja o 
mais apropriado para a questão e ainda incorrer no risco de violação da isonomia 
dos candidatos. 

Tanto é que um detalhe que chama a atenção no Doutorado em Saúde da 
UFJF é que a área de concentração é Saúde Brasileira, termo amplo relativo à 
saúde da população do Brasil que abrange as linhas do cuidado: bebê, criança, 
adolescente, adulto, idoso. Dentro da saúde, há a saúde bucal. 

As Diretrizes da política nacional de saúde bucal do Ministério da Saúde4 
dispõem sobre o conceito constitucional de saúde e sobre a promoção de saúde 
bucal nos seguintes dizeres: 

 
O conceito ampliado de saúde, definido no artigo 196 da 

Constituição da República deve nortear a mudança progressiva dos 
serviços, evoluindo de um modelo assistencial centrado na doença e 
baseado no atendimento a quem procura, para um modelo de 
atenção integral à saúde, onde haja a incorporação progressiva de 
ações de promoção e de proteção, ao lado daquelas propriamente 
ditas de recuperação.  

As ações de saúde bucal devem se inserir na estratégia 
planejada pela equipe de saúde numa inter-relação permanente com 
as demais ações da Unidade de Saúde. 

A promoção de saúde bucal está inserida num conceito 
amplo de saúde que transcende a dimensão meramente técnica do 
setor odontológico, integrando a saúde bucal às demais práticas de 
saúde coletiva. Significa a construção de políticas públicas 
saudáveis, o desenvolvimento de estratégias direcionadas a todas as 
pessoas da comunidade, como políticas que gerem oportunidades de 
acesso à água tratada, incentive a fluoretação das águas, o uso de 
dentifrício fluoretado e assegurem a disponibilidade de cuidados 
odontológicos básicos apropriados. Ações de promoção da saúde 
incluem também trabalhar com abordagens sobre os fatores de risco 
ou de proteção simultâneos tanto para doenças da cavidade bucal 
quanto para outros agravos (diabete, hipertensão, obesidade, trauma 
e câncer) tais como: políticas de alimentação saudável para reduzir o 
consumo de açúcares, abordagem comunitária para aumentar o 
autocuidado com a higiene corporal e bucal, política de eliminação 
do tabagismo e de redução de acidentes. (BRASIL, 2004, págs. 7-8)  
(grifos nossos) 

                                                
4
 BRASIL. Ministério da Saúde. Diretrizes da política nacional de saúde bucal. Brasília: Ministério da 

Saúde, 2004. Disponível em: 
http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/diretrizes_da_politica_nacional_de_saude_bucal.pd
f. Acesso em 11 ago. 2017. 

http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/diretrizes_da_politica_nacional_de_saude_bucal.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/diretrizes_da_politica_nacional_de_saude_bucal.pdf
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Segundo o Portal da Saúde5, a Odontologia estava antes à margem das 

políticas públicas de saúde, dificultando e limitando o acesso dos brasileiros à saúde 
bucal, sendo que o principal tratamento oferecido pela rede pública era a extração 
dentária, perpetuando a visão da odontologia mutiladora e do cirurgião-dentista com 
atuação apenas clínica. Para mudar esse quadro, o Ministério da Saúde lançou em 
2003 a Política Nacional de Saúde Bucal – Programa Brasil Sorridente, visando a 
uma série de medidas, com vistas a garantir ações de promoção, prevenção e 
recuperação da saúde bucal dos brasileiros, fundamentais para a saúde geral e 
qualidade de vida da população.  

Acrescenta que a Odontopediatria (saúde bucal do bebê, da criança e do 
adolescente) foi regulamentada pelo Conselho Federal de Odontologia através dos 
artigos 71 e 72 da Resolução CFO-63/2015, emitida em 8 de abril de 20056, nos 
termos que seguem: 

 
Art. 71. Odontopediatria é a especialidade que tem como 

objetivo o diagnóstico, à prevenção, o tratamento e o controle dos 
problemas de saúde bucal do bebê, da criança e do adolescente; 
a educação para a saúde bucal e a integração desses 
procedimentos com os dos outros profissionais da área da 
saúde. 

Art. 72. As áreas de competência para atuação do 
especialista em Odontopediatria incluem: 

a) promoção de saúde, devendo o especialista educar 
bebês, crianças, adolescentes, seus respectivos responsáveis e a 
comunidade para adquirirem comportamentos indispensáveis à 
manutenção do estado de saúde das estruturas bucais; 

b) prevenção em todos os níveis de atenção, devendo o 
especialista atuar sobre os problemas relativos à cárie dentária, ao 
traumatismo, à erosão, à doença periodontal, às mal-oclusões, às 
malformações congênitas e às outras doenças de tecidos moles e 
duros; 

c) diagnosticar as alterações que afetam o sistema 
estomatognático e identificar fatores de risco em nível individual para 
os principais problemas da cavidade bucal; 

d) tratamento das lesões dos tecidos moles, dos dentes, dos 
arcos dentários e das estruturas ósseas adjacentes, decorrentes de 
cárie, traumatismos, erosão, doença periodontal, alterações na 
odontogênese, mal-oclusões e malformações congênitas utilizando 
preferencialmente técnicas de mínima intervenção baseadas em 
evidência; 

e) condução psicológica dos bebês, crianças, adolescentes, e 
seus respectivos responsáveis para atenção odontológica. (CFO, 
2005) (grifos nossos) 

 
Dessa forma, a Odontopediatria é um braço da linha de cuidado da saúde do 

bebê, da criança e do adolescente, que por sua vez está incluída no gênero e 

                                                
5
 BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portal da Saúde. PNSB - Política Nacional de Saúde Bucal. 

Disponível em: http://dab.saude.gov.br/portaldab/pnsb.php. Acesso em 11 ago. 2017. 
6
 CFO. CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resolução CFO-63/2015, de 8 de abril de 2005. 

Disponível em: http://cfo.org.br/wp-content/uploads/2009/10/consolidacao.pdf. Acesso em 11 ago. 
2017. 

http://dab.saude.gov.br/portaldab/pnsb.php
http://cfo.org.br/wp-content/uploads/2009/10/consolidacao.pdf
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amplitude da Saúde Brasileira, de tal forma que o Doutorado em Saúde da UFJF, 
com área de concentração na Saúde Brasileira, dispõe da amplitude e 
conhecimentos necessários de maneira a integrar a Odontopediatria. 

No intuito de conhecer o curso de Doutorado em Saúde da UFJF, foi efetuada 
consulta ao Portal do Programa de Pós-graduação em Saúde da UFJF7 no dia 
02/08/2017, onde se apurou a informação da existência de um Grupo de Pesquisa 
em Odontopediatria nos seguintes dizeres: 

 
Grupo de Pesquisa em Ortodontia e Odontopediatria 
Este Grupo existe desde 2001. Na linha de pesquisa Aspectos 
diagnósticos e terapêuticos de agravos em Odontologia destacam-se 
os temas relacionados ao estudo dos mecanismos de crescimento e 
desenvolvimento das estruturas do crânio e da face, a reação destas 
estrutura às medidas terapêuticas utilizadas, os diversos fatores que 
podem interferir no desenvolvimento normal dos indivíduos e as 
propriedades dos materiais utilizados na especialidade. 

 
Além disso, nesse mesmo Portal8, em 02/08/2017 também foi consultada a 

grade curricular do curso de Doutorado em Saúde da UFJF, sendo encontradas 
três (3) disciplinas que se referem à Odontopediatria, quais sejam: 

 
2020091 - TÓP.AVANÇADOS EM EST.DE ORTODONTIA E 
ODONTOPEDIATRIA I 
 
2020104 - TÓP.AVANÇADOS EM EST.DE ORTODONTIA E 
ODONTOPEDIATRIA II 
 
220044 - ESTÁGIO DOCENTE: NÚCLEO DE PESQ.DE ORTOD.E 
ODONTOPEDIATRIA 

 
Diante disso, a Auditoria-Geral emitiu a Solicitação de Auditoria nº 

035.2017.002.08, de 02/08/2017, à Coordenação-Geral do Programa de Pós-
graduação em Saúde da UFJF e Coordenação Adjunta e de Ensino e Vice 
Coordenação Geral, para que disponibilizassem os planos de ensino das disciplinas 
supracitadas. 

A resposta à SA 035.2017.002.08 veio de forma célere, em 03/08/2017 por 
mensagem eletrônica ao e-mail oficial da Auditoria-Geral, com remessa dos planos 
de ensino solicitados. A ementa do plano de ensino da disciplina TÓPICOS 
AVANÇADOS EM ESTUDOS DE ORTODONTIA E ODONTOPEDIATRIA I – 
Doutorado (Código 2020091) é a seguinte: 

 
Estudo de temas associados à linha de pesquisa “Aspectos 
diagnósticos e terapêuticos de agravos em Odontologia”, que tem 
como objetivo a melhor compreensão e conhecimento dos fatores 
associados à prevenção e ao tratamento nas áreas de Ortodontia e 

                                                
7
 UFJF. Universidade Federal de Juiz de Fora. Portal do Programa de Pós-graduação em Saúde da 

UFJF. Grupo de Pesquisa em Ortodontia e Odontopediatria. Disponível em: 
http://www.ufjf.br/ppgsaude/curso/linhas-de-pesquisa/grupo-de-pesquisa-em-ortodontia-e-
odontopediatria/. Acesso em 2 ago. 2017.  
8
 UFJF. Universidade Federal de Juiz de Fora. Portal do Programa de Pós-graduação em Saúde da 

UFJF. Grade curricular do curso de Doutorado em Saúde da UFJF.Disponível em: 
http://www.ufjf.br/ppgsaude/curso/curriculos-ativos/. Acesso em 2 ago. 2017.  

http://www.ufjf.br/ppgsaude/curso/linhas-de-pesquisa/grupo-de-pesquisa-em-ortodontia-e-odontopediatria/
http://www.ufjf.br/ppgsaude/curso/linhas-de-pesquisa/grupo-de-pesquisa-em-ortodontia-e-odontopediatria/
http://www.ufjf.br/ppgsaude/curso/curriculos-ativos/
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de Odontopediatria. Estudo do crescimento e desenvolvimento 
humanos quanto aos aspectos físico, funcional e emocional, e dos 
métodos preventivos das doenças bucais na infância e adolescência. 
Destacam-se o conhecimento dos mecanismos de crescimento e 
desenvolvimento das estruturas do crânio e da face, a reação destas 
estruturas às medidas terapêuticas utilizadas, os diversos fatores 
que podem interferir no desenvolvimento normal dos indivíduos, e as 
propriedades dos materiais utilizados nas especialidades. 

 
Já a ementa do plano de ensino da disciplina TÓPICOS AVANÇADOS EM 

ESTUDOS DE ORTODONTIA E ODONTOPEDIATRIA II – Doutorado (Código 
2020104) prescreve: 

 
Estudo de temas associados à linha de pesquisa “Aspectos 
diagnósticos e terapêuticos de agravos em Odontologia”, que tem 
como objetivo a melhor compreensão e conhecimento dos fatores 
associados à prevenção e ao tratamento nas áreas de Ortodontia e 
de Odontopediatria. Estudo dos métodos de diagnóstico e de 
planejamento em Ortodontia e Odontopediatria. Destacam-se o 
conhecimento dos mecanismos de crescimento e desenvolvimento 
das estruturas do crânio e da face, a reação destas estruturas às 
medidas terapêuticas utilizadas, os diversos fatores que podem 
interferir no desenvolvimento normal dos indivíduos, as propriedades 
dos materiais utilizados nas especialidades, e o planejamento e as 
medidas preventivas, curativas, interceptativas e corretivas indicadas 
segundo a evidência científica.  

 
E por último, a ementa do plano de ensino da disciplina ESTÁGIO DOCENTE: 

NÚCLEO DE PESQUISA DE ORTODONTIA E ODONTOPEDIATRIA – Doutorado 
(Código 220044) tem os seguintes dizeres: 

 
O Estágio Docente: Núcleo de Pesquisa de Ortodontia e 
Odontopediatria tem como objetivo desenvolver no pós-graduando 
habilidades relacionadas à docência e à orientação de bolsistas que 
estão iniciando atividades de pesquisa. Compreende prática docente 
supervisionada pelo Professor Orientador em laboratórios e clínicas 
de Ortodontia e Odontopediatria.  

 
A partir da análise do conteúdo destas ementas de planos de ensino, 

compreende-se que, durante o curso de Doutorado em Saúde da UFJF, o aluno 
adquire conhecimento razoável e avançado em Odontopediatria, tendo como área 
de concentração Saúde Brasileira, de tal forma, que o aluno deste curso obterá o 
título de doutor em toda a Saúde, nesta incluída a Saúde Bucal do Bebê, da Criança 
e do Adolescente (Odontopediatria), uma vez que o conhecimento adquirido é mais 
amplo. 

Além disso, o fato destas disciplinas integrarem a grade curricular do 
Doutorado em Saúde da UFJF resulta no entendimento de que a Odontopediatria 
tem correlação e integração na Saúde Brasileira. 

A existência de três (3) disciplinas específicas de Odontopediatria, sendo uma 
(1) de estágio docente comprova que o curso é destinado a formar também doutores 
em Odontopediatria. Do contrário, a existência das referidas disciplinas seriam 
desarrazoadas. A específica de estágio docente inclusive tem o objetivo de 
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desenvolver no pós-graduando habilidades relacionadas à docência e à orientação 
de bolsistas que estão iniciando atividades de pesquisa, além de compreender 
prática docente supervisionada pelo Professor Orientador em laboratórios e clínicas 
de Ortodontia e Odontopediatria, ou seja, é destinado a formar professores em 
Odontopediatria, o que é coerente e atende à exigência de titulação de doutorado 
em Odontopediatria prevista no edital do Concurso Público nº 90 para professor da 
UFJF. 

Em pesquisa na plataforma GOOGLE com o critério “doutorado em 
odontopediatria”9 foram encontrados cursos de doutorado em Odontopediatria na 
Fundação Universia de Ribeirão Preto/SP10, na Faculdade de Odontologia da 
UFMG11,  na Faculdade de Odontologia da UFRJ12, na Universidade de 
Pernambuco13, na Universidade Estadual Paulista - UNESP14, todas tratando o 
Doutorado em Odontopediatria relacionada a área de avaliação da Odontologia, ou 
seja, trata-se de doutorado específico nesta área. Especificamente o Doutorado da 
UFMG tem disciplinas específicas bem semelhantes ao Doutorado em Saúde da 
UFJF de Odontopediatria I, Odontopediatria II e Estágio Docente, permitindo 
perceber que o conhecimento adquirido neste doutorado local confere a titulação em 
Odontopediatria da mesma forma que este doutorado mais restrito, ou seja, o 
Doutorado em Saúde da UFJF contém a titulação superior ao mínimo que se é 
exigido no concurso nº 90 - Editais da UFJF nº 21/2013 e nº 14/2016. 

De outra feita, consultando os julgados de tribunais do Poder Judiciário, tem-
se o Tribunal Regional Federal da 1ª Região com posição sustentando que o 
candidato possuidor da qualificação exigida no edital tem direito à posse e que a 
finalidade da Administração é selecionar, entre os interessados, os melhores 
habilitados, in verbis: 
 

AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. 
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE 
PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO. 
ÁREA DE SOCIOLOGIA. CANDIDATO DETENTOR DE DIPLOMA 
DE ENGENHEIRO AGRÔNOMO E DE MESTRE EM SOCIOLOGIA. 
TITULAÇÃO MÍNIMA COMPROVADA. REQUISITOS DO EDITAL 
SATISFEITOS. 1. A exigência de nível de formação escolar para fins 
de preenchimento de cargo público objetiva assegurar a adequação 
de conhecimentos técnicos dos candidatos às atribuições do cargo. 
2. No caso dos autos, o candidato é detentor de diploma de nível 
superior em Agronomia, com mestrado na área do cargo (Sociologia) 
a que fora aprovado em 1º lugar no certame (Edital n. 13/2010 - 
Reitoria/IFMT), tendo demonstrado, portanto, que possui a titulação 

                                                
9
 Pesquisa GOOGLE: https://www.google.com.br/search?q=doutorado+em+odontopediatria&ie=utf-

8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab&gws_rd=cr&ei=P2mMWYfIGMOewgSMg6DYAg  
10

 Fundação Universia de Ribeirão Preto/SP: http://www.universia.com.br/estudos/usp/doutorado-

odontopediatria-ribeirao-preto/st/127268 
11

 Faculdade de Odontologia da UFMG: https://www.odonto.ufmg.br/opo/ensino/pos-
graduacao/doutorado/ 
12

 Faculdade de Odontologia da UFRJ: 
http://www.odontologia.ufrj.br/odontopediatria/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Ite
mid=50 
13

 Universidade de Pernambuco: http://www.upe.br/stricto-sensu2/121-industrix/project-4/452-
mestrado-e-doutorado-em-odontologia 
14

 Universidade Estadual Paulista - UNESP: http://www.foar.unesp.br/#!/pos-graduacao/lato-

sensu/programas-de-pos-graduacao/ciencias-odontologicas/exames-de-selecao/  

https://www.google.com.br/search?q=doutorado+em+odontopediatria&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab&gws_rd=cr&ei=P2mMWYfIGMOewgSMg6DYAg
https://www.google.com.br/search?q=doutorado+em+odontopediatria&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab&gws_rd=cr&ei=P2mMWYfIGMOewgSMg6DYAg
http://www.universia.com.br/estudos/usp/doutorado-odontopediatria-ribeirao-preto/st/127268
http://www.universia.com.br/estudos/usp/doutorado-odontopediatria-ribeirao-preto/st/127268
https://www.odonto.ufmg.br/opo/ensino/pos-graduacao/doutorado/
https://www.odonto.ufmg.br/opo/ensino/pos-graduacao/doutorado/
http://www.odontologia.ufrj.br/odontopediatria/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=50
http://www.odontologia.ufrj.br/odontopediatria/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=50
http://www.upe.br/stricto-sensu2/121-industrix/project-4/452-mestrado-e-doutorado-em-odontologia
http://www.upe.br/stricto-sensu2/121-industrix/project-4/452-mestrado-e-doutorado-em-odontologia
http://www.foar.unesp.br/#!/pos-graduacao/lato-sensu/programas-de-pos-graduacao/ciencias-odontologicas/exames-de-selecao/
http://www.foar.unesp.br/#!/pos-graduacao/lato-sensu/programas-de-pos-graduacao/ciencias-odontologicas/exames-de-selecao/
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mínima para o exercício das atribuições funcionais de Professor de 
Sociologia do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico para o IFMT, 
não sendo razoável impedir seu acesso ao serviço público em virtude 
de possuir diploma de Mestre em Sociologia e o edital previsto 
Licenciatura em Sociologia. 3. A finalidade da Administração é 
selecionar entre os interessados os melhores habilitados, 
estipulando-se os requisitos mínimos, não podendo alijar do 
certame aqueles que possuem a qualificação exigida só que em grau 
superior ao previsto no edital. 4. Não se trata de negar aplicação aos 
princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia, mas, sim, de 
privilegiar os princípios da razoabilidade e eficiência, já que a 
Administração, por meio de concurso público, busca selecionar 
o candidato mais capacitado. 5. Possuindo a habilitação exigida 
no certame, o impetrante tem direito à posse no cargo ao qual 
concorreu e foi aprovado. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 
6. Agravo regimental a que se nega provimento.(TRF-1 - AGRAVO 
REGIMENTAL NA APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA: 
AGAMS 70275020114013600, Órgão Julgador QUINTA TURMA, 
Publicação 18/07/2014, Julgamento 9 de Julho de 2014, Relator, 
JUIZ FEDERAL DAVID WILSON DE ABREU PARDO (CONV.)) 
(grifos nossos) 

 
O Tribunal Regional Federal da 5ª Região também se posicionou de forma 

similar ao entendimento do TRF da 1ª Região, in verbis: 
 
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POSSE. CARGO DE 
PROFESSOR. GRADUAÇÃO SUPERIOR A EXIGIDA NO EDITAL. 
POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de apelação interposta contra 
sentença que julgou improcedente o pedido formulado pelo autor 
objetivando assegurar a sua posse no cargo de Professor de 
Sociologia do IFPE. 2. Na hipótese vertente, o Autor submeteu-se e 
foi aprovado em 1º lugar no concurso público promovido pelo 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
DE PERNAMBUCO - IFPE, regido pelo Edital nº. 26, publicado em 
30/03/2012, para o provimento do cargo, em caráter efetivo, de 
Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, do IFPE. 3. De 
acordo com o narrado na Petição Inicial, após a publicação da 
portaria de nomeação do Autor (Portaria nº. 811/2012), o IFPE 
acatou parecer jurídico de Procurador Federal vinculado à referida 
Autarquia, conclusivo no sentido da inadmissão do Autor, por não 
atendimento à titulação exigida no item 9.1, alínea e, do edital nº. 
26/2012. 4. De fato, verifica-se que o Edital nº 26, de 30 de março 
de 2012 do IFPE exige para a investidura no cargo público ao 
qual concorreu o postulante, a titulação Licenciatura em 
Sociologia ou em Ciências Sociais. 5. Na hipótese vertente, o 
demandante apresentou o diploma de Mestrado em Ciências 
Sociais, portanto, dentro da área do concurso e em grau 
superior ao exigido pelo edital, de modo a rejeitar a decisão da 
Administração Pública. 6. Assim, admitindo o controle jurisdicional 
em sede de concurso público, no tocante aos aspectos da 
legalidade, no caso em comento o ato administrativo que 
impossibilitou a investidura do autor no cargo para o qual foi 
aprovado em primeiro lugar, não se afigura razoável. 7. Assim, o 
apelante faz jus à posse no cargo de Professor de Sociologia do 



 

Página 19 de 32 

IFPE, campus Belo Jardim, para o qual foi aprovado. Apelação 
provida para julgar procedente o pedido formulado na exordial. (TRF-
5 - AC - Apelação Civel: AC 8006530220124058300, Órgão Julgador 
Primeira Turma, Julgamento 5 de Junho de 2014, Relator 
Desembargador Federal José Maria Lucena) (grifos nossos) 

 
Outros precedentes do TRF da 5ª Região firmes neste mesmo entendimento 

são encontrados em todas as suas Turmas, como por exemplo: TRF 5ª Região, 
AMS nº 91558/RN, 1ª Turma, Relator: Desembargador Federal Francisco Wildo, DJe 
13/09/2005; APELREEX nº 15404/AL, 2ª Turma, Relator: Desembargador Federal 
Francisco Barros Dias, DJe 15/12/2008; APELREEX nº 13334/RN, 3ª Turma, Relator 
p/acórdão: Relator Acórdão: Desembargador Federal Geraldo Apoliano, DJe de 
16/12/2010 e REO nº505120/RN, 4ª Turma, Relatora: Desembargadora Federal 
Margarida Cantarelli, DJE de 28/10/2010. 

E um julgado muito semelhante ao caso em questão desta auditoria é 
também do TRF da 5ª Região: 

 
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE 3º 
GRAU. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. DOUTORADO EM 
TOXICOLOGIA. ACEITAÇÃO PELA UNIVERSIDADE DO TÍTULO 
DE DOUTORADO EM FARMACOLOGIA. CUMPRIMENTO DOS 
MÉRITOS DO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 
ADOÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO PER RELACIONEM. 1. 
Apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal 
da Paraíba, que denegou a segurança contra ato atribuído ao Reitor 
da Universidade Federal da Paraíba, o qual negou a nomeação do 
Impetrante para o cargo de Professor de 3º Grau, no Departamento 
de Ciências Farmacêuticas do Centro de Ciências da Saúde. 2. O 
apelante foi classificado em 3º lugar no concurso público para o 
cargo Professor Adjunto de Terceiro Grau, Departamento de 
Ciências Farmacêuticas - Área de Conhecimentos de Áreas Afins: 
Toxicologia e Estágio VIII - Vivência em Análises Clínicas e 
Toxicológicas. O edital somente prevê a existência de uma vaga, a 
qual foi preenchida pelo primeiro colocado no certame. 3. "O 
impetrante questionou o resultado do concurso público para o cargo 
de professor de 3º grau da Universidade Federal da Paraíba, objeto 
do Edital nº. 23/2012, em face da qualificação dos dois candidatos 
que lograram melhor posição que a sua no certame; 
especificamente em relação ao litisconsorte passivo 
HEMERSON IURY FERREIRA MAGALHÃES, candidato que 
assumiu o cargo objeto do sobremencionado concurso, a 
objeção se referiu ao cumprimento do requisito editalício de 
doutorado em toxicologia e/ou análises toxicológicas". 4. "Dos 
documentos trazidos aos autos, ficou demonstrado, principalmente, 
que o impetrante possui os títulos de farmacêutico (fls. 25) e de 
doutor em toxicologia e análises toxicológicas (fls. 26); que o 
litisconsorte passivo HEMERSON IURY FERREIRA MAGALHÃES 
foi professor na Universidade do Estado da Bahia (fls. 182 e 
206), tomou posse como professor da Universidade Federal da 
Paraíba em 17/outubro/2012, é coautor de diversos artigos (fls. 
187, 191/197 e 211), inclusive na área de toxicologia, foi 
professor substituto do Departamento de Análises Clínicas e 
Toxicológicas da Faculdade de Farmácia, Odontologia e 
Enfermagem da Universidade Federal do Ceará (fls. 203), 
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ministrou aulas na área de toxicologia (fls. 204 e 208), foi 
aprovado em segundo lugar em concurso público para 
professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (fls. 
209), realizou estágio em toxicologia clínica no Instituto Dr. José 
Frota (fls. 213), participou do curso de toxicologia laboratorial 
do Programa de Educação Continuada do Portal Educação (fls. 
214) e possui o título de doutor em farmacologia"(fls. 215). 5."Ou 
seja, embora exigência editalícia se refira a doutorado em toxicologia 
e/ou análises toxicológicas, o litisconsorte passivo HEMERSON 
IURY FERREIRA MAGALHÃES, de fato, ostenta o título de doutor 
em farmacologia". 6."Nesse passo, não é razoável, constituindo 
mesmo excessivo rigor formal contrário ao interesse público, 
impedir que tome posse e exerça suas funções em cargo para o 
qual foi aprovado em concurso público candidato habilitado por 
qualificação condizente com os fins do edital, embora deste 
destoe por mera formalidade". 7. Apelação não provida. (TRF-5 - 
AC - Apelação Civel: AC 77621220124058200, Órgão Julgador, 
Primeira Turma Publicação 03/04/2014, Julgamento 27 de Março de 
2014, Relator Desembargador Federal Joaquim Lustosa Filho) (grifos 
nossos) 

 
Analisando o Currículo do Sistema de Currículos Lattes da candidata 

classificada na primeira (1ª) colocação do Concurso 90, mediante acesso em 
18/07/2017 e atualização em 06/07/201715, apura-se que a mesma possui longa 
trajetória e conhecimento em Odontologia e também Odontopediatria, bem como 
participação em congressos e experiência na área, demonstrando que tem suficiente 
preparação para ocupar o cargo do concurso de professor da UFJF em 
Odontopediatria. O currículo contém, entre outras informações: 

 
Possui Graduação em Odontologia pela Universidade Federal de 
Juiz de Fora - MG (2002), Especialização em Odontopediatria pela 
Universidade Federal de Juiz de Fora - MG (2003), Mestrado em 
Odontologia (Odontopediatria) pela Universidade Federal do Rio de 
Janeiro - RJ (2007) e Doutorado em Saúde (Saúde Brasileira/ Núcleo 
de Ortodontia e Odontopediatria) pelo Programa de Pós-Graduação 
em Saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora - MG (2012). 
Atualmente é professora do Curso de Graduação em Odontologia e 
coordenadora e professora do Curso de Especialização em 
Odontopediatria do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora - MG. 
Tem experiência na área de Odontologia, com ênfase em 
Odontopediatria, Odontologia para bebês, Pacientes com 
Necessidades Especiais e Materiais Dentários, atuando 
principalmente nas seguintes linhas de pesquisa: Saúde Bucal 
Materno-infantil - Odontologia para Gestantes e Bebês; Crianças 
Portadoras de Deficiências; Crianças HIV+; Microbiologia; Materiais 
Odontológicos; Traumatismos Dentários; Controle e Prevenção da 
Cárie Dentária. (Texto informado pelo autor) 
 
Formação acadêmica/titulação 
2008 - 2012 - Doutorado em Saúde (Conceito CAPES 5). 
2005 - 2007 Mestrado em Odontologia (Odontopediatria). 

                                                
15

 CAPES. FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL 
SUPERIOR. Currículo Lattes. Disponível em: <http://lattes.cnpq.br/7583859192208544>. Acesso em 
18 jul. 2017. 
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2002 - 2003 Especialização em Odontopediatria. (Carga Horária: 680h). 
2014 - 2015 Aperfeiçoamento em Curso de Pós Graduação a nível de 
atualização e aperfeiçoamento em Ortodontologia. 
(Carga Horária: 297h). 
1997 - 2002 Graduação em Odontologia. 

 
A segunda colocada no certame, por sua vez, também dispõe de experiência 

e conhecimento em Odontologia e Odontopediatria, formação complementar em 
cursos, conforme demonstrado em seu currículo do Sistema de Currículos Lattes, 
acessado em 18/07/2017 com atualização em 04/07/201716, que prescreve:  

 
Possui graduação em Odontologia pela Universidade Metodista de 
Piracicaba (1999), mestrado em Saúde Coletiva pela Universidade 
Estadual de Londrina (2007) e doutorado em Saúde pela 
Universidade Federal de Juiz de Fora (2012). Atualmente é 
odontopediatra - Consultório Particular e professor assistente ii da 
Faculdade Estácio de Sá. Tem experiência na área de Odontologia, 
com ênfase em Odontopediatra, atuando principalmente nos 
seguintes temas: pesquisa qualitativa, discurso, gestantes, saúde 
bucal e saúde pública. (Texto informado pelo autor) 
 
Formação acadêmica/titulação 
2008 - 2012 Doutorado em Saúde (Conceito CAPES 5). 
2006 - 2007 Mestrado em Saúde Coletiva (Conceito CAPES 4). 
2005 - 2006 Especialização em Gestão de Produção. (Carga Horária: 
376h). 
2002 - 2003 Especialização em Odontopediatria. (Carga Horária: 
520h). 
1996 - 1999 Graduação em Odontologia. 

 
Deste modo, o currículo das duas (2) primeiras colocadas é compatível com 

as suas classificações no Concurso Público nº 90 - Editais 21/2013 e 14/2016, 
quando se analisa a busca pela seleção de candidatos preparados para ocupar vaga 
do cargo de professor da UFJF. 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), corroborando com esta tese, possui 
entendimento no sentido de que há direito líquido e certo na permanência no 
certame se o candidato detém qualificação superior à exigida no edital do concurso 
público." (STJ - AgRg no Ag nº 1.402.890/RN, Primeira Turma, Rel. Ministro 
Benedito Gonçalves, DJe de 16/08/2011, Unânime). Igualmente a Segunda Turma já 
decidiu: 

 
“...que há direito líquido e certo à permanência no certame se 

o candidato possui qualificação superior à exigida no edital do 
concurso público”. (STJ - REsp nº 1.071.424/RN, Segunda Turma, 
Rel. Ministra Eliana Calmon, DJe de 08/09/2009, Unânime). 

E ainda, entende que não se mostra razoável impedir acesso 
ao serviço público de um candidato detentor de conhecimentos em 
nível mais elevado do que o exigido para cargo em que fora 
devidamente aprovado mediante concurso. Precedentes: AgRg no 
AREsp 261.543/RN, Rei. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, 
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 CAPES. FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL 
SUPERIOR. Curriculo Lattes. Disponível em: <http://lattes.cnpq.br/8057411185472874>. Acesso em 
18 jul. 2017. 
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julgado em 19/02/2013, Dje de 07/03/2013; AgRg no AgRg no Resp 
1270179/AM, Rei. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado 
em 15/12/2011, Dje de 03/02/2012. (...) 

 
A título de manifestação administrativa, a Procuradoria Geral Federal, 

integrante da Advocacia Geral da União, por meio do Parecer nº 
14/2014/DECONSU/PGF/AGU, emitido em 24 de março de 2014, acompanhado do 
Despacho do Diretor do Departamento de Consultoria/PGF nº 27/2014, emitido em 5 
de maio de 2014, aprovado pelo Procurador Geral Federal17, sustenta que é possível 
a posse de candidato com nível de escolaridade superior em relação ao exigido em 
edital, desde que o cargo a ser preenchido através do respectivo concurso público 
seja em área correlata. 

Observa-se que o doutorado em Saúde da UFJF é amplo, de forma que a sua 
amplitude é superior a que está sendo exigida no concurso público nº 90, tendo 
relação direta com a Odontopediatria, cabendo apreender que os detentores de título 
deste doutorado atendem à exigência do concurso sob análise. 

Além disso, por mensagem eletrônica à Coordenação Geral e Vice 
Coordenação Geral do Programa de Pós-graduação em Saúde da UFJF, datada de 
11/08/2017, a Auditoria-Geral apresentou pedido de esclarecimentos adicionais 
sobre o Doutorado em Saúde da UFJF quanto às questões: 1 - Qual é a definição de 
Saúde Brasileira, nomenclatura esta identificada como área de concentração do 
Doutorado em Saúde da UFJF?; 2 - Quais são as linhas de cuidado ou 
especialidades (bebê, criança, adulto, idoso, etc) que compõem a Saúde Brasileira?; 
3 - Existe relação entre a saúde bucal e saúde brasileira? Explique. ; 4 - Qual é o 
motivo de disciplinas de Odontopediatria estar inseridas na grade curricular do curso 
de Doutorado em Saúde da UFJF?. 

Em 15/08/2017, por mensagem eletrônica remetida pela Coordenação Geral 
do Programa de Pós-graduação em Saúde da UFJF, às 14:30, foi apresentada a 
seguinte resposta (fls.50/51 do processo nº 23071.015465/2017-83) às questões 
apresentadas pela Auditoria-Geral: 

 
1 - Qual é a definição de Saúde Brasileira, nomenclatura esta 
identificada como área de concentração do Doutorado em Saúde 
da UFJF? 
 
A saúde brasileira foi definida como a área de concentração do 
programa, que está vinculado à área de Medicina I (área 15) da 
CAPES. Não há a definição formal da área, mas entende-se que o 
termo diz respeito a todos os aspectos que compõe a saúde do 
cidadão brasileiro, seja estes clínicos, epidemiológicos, sociais, 
históricos e mesmo filosóficos. 
 
Um bom complemento para esta pergunta está no texto de Proposta 
do Programa, que está publicado na Plataforma Sucupira da CAPES, 
que compõe o material de avaliação do programa, nota 5, e desta 
forma entendemos como válida. Transcrevo abaixo as partes 
pertinentes para o presente propósito. 
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 AGU. ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO. Parecer nº 14/2014/DECONSU/PGF/AGU, emitido em 24 

de março de 2014, acompanhado do Despacho do Diretor do Departamento de Consultoria/PGF nº 
27/2014, emitido em 5 de maio de 2014. Disponível em: 
www.agu.gov.br/page/download/index/id/26072290. Acesso em 11 ago. 2017.  
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Objetivo 
O PPgSAÚDE/UFJF tem por objetivo a formação do aluno em nível 
de Mestrado e Doutorado, com foco nos problemas da Saúde 
Brasileira. O objetivo é que o profissional formado esteja capacitado 
a atuar como docente, realizar e orientar pesquisas de excelência em 
cursos de Graduação e Pós-Graduação. Espera-se que esse 
profissional esteja apto a propor, obter recursos, executar e divulgar 
estudos voltados para as linhas de pesquisa que compõem este 
programa de pós-graduação. 
 
Estrutura Curricular 
Todas as disciplinas, obrigatórias ou eletivas, têm como ênfase 
central os aspectos metodológicos e éticos da prática científica. 
Buscam realizar análise crítica dos métodos de pesquisa e dos 
resultados existentes na área, permitindo que o aluno possa ter 
perspectiva clara do “estado da arte”, do que de melhor vem sendo 
produzido no Brasil e nos centros de excelência do exterior.  
As disciplinas oferecidas pelo PPgSAÚDE estão divididas em dois 
grupos: as disciplinas oferecidas e frequentadas por todos os alunos 
do programa e aquelas específicas aos grupos de pesquisa no qual o 
trabalho do aluno está sendo desenvolvido.  
As disciplinas do primeiro grupo são Analise do Sistema Político de 
Saúde, Epidemiologia, Bioestatística, Redação e Apresentação de 
Trabalhos de Pós-Graduação, História e Evolução da Bioética e Ética 
e experimentação animal.  
As disciplinas ministradas nos Grupos de Pesquisa participantes do 
PPgSAÚDE são: Estágio Docente, Tópicos Avançados I, Tópicos 
Avançados II além da Dissertação de Mestrado e Tese de 
Doutorado.  
No processo de criação das disciplinas fez-se necessário criar um 
registro diferente para cada grupo no qual fosse ministrada, havendo, 
portanto, um código e uma denominação diferente dependendo do 
Grupo (exemplo Tópicos Avançados em Gastroenterologia, Tópicos 
Avançados em Imunologia...).  
A disciplina Seminário em Saúde Brasileira é oferecida anualmente. 
Nesta disciplina todos os alunos apresentam os trabalhos que estão 
sendo realizados, já com os resultados parciais. Avaliadores externos 
são convidados para analisar, dar as sugestões pertinentes, além de 
proferirem conferências sobre pesquisa e carreira acadêmica.  
Há assessoria estatística aos discentes do programa, com horário 
fixo às quartas-feiras mediante agendamento. Neste atendimento são 
feitas orientações sobre desenhos do estudo, montagem de bases de 
dados, análises estatísticas e modelagem, propiciando importante 
suporte especializado aos alunos;  
 
2 - Quais são as linhas de cuidado ou especialidades (bebê, 
criança, adulto, idoso, etc) que compõem a Saúde Brasileira? 
 
Talvez a melhor palavra seja Linhas de Pesquisa que seguem 
listadas abaixo, bem como os núcleos de pesquisa, todos 
cadastrados no CNPq e reconhecidos pela UFJF. 
 
 
NÚCLEOS E LINHAS DE PESQUISA 
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16 Núcleos de Pesquisa fazem parte do PPgS que, em linha com o 
PNPG (2010-2020) e as diretrizes da área Medicina I, apresenta uma 
filosofia acadêmica voltada para a interdisciplinaridade. Como 
resultado, há uma forte produção intelectual em revistas de alto nível 
de áreas tão diversificadas como medicina, saúde coletiva, 
neurociência, biologia, imunologia, bioquímica, história da ciência, 
psicologia, odontologia e filosofia. (www.ufjf.br/ppsaude)  
 
Grupo de Pesquisa em Ortodontia e Odontopediatria 
NATES – Núcleo de Assessoria, Treinamento e Estudos em Saúde 
NIDEAL – Núcleo Interdisciplinar de Estudos em Animais de 
Laboratório 
NIEPEN – Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em 
Nefrologia 
NIPU – Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa em Urologia 
Núcleo de Pesquisa em Doenças infecto-parasitárias 
Núcleo de Pesquisa em Gastroenterologia 
Núcleo de Pesquisa em Hematologia, Hemoterapia e Transplante de 
Medula Óssea 
Núcleo de Pesquisa em Imunologia 
Núcleo de Pesquisa em Imunopatologia e Imunologia Clínica 
Núcleo de Pesquisa em Investigação Cardiovascular e Fisiologia do 
Exercício 
Núcleo de Pesquisa em Pneumologia 
Núcleo de Pesquisa em Reprodução Humana e Animal 
NUPEQ – Núcleo Multifuncional de Pesquisa Química 
NUPES – Núcleo de Pesquisas em Espiritualidade e Saúde 
NUPICS – Núcleo de Pesquisa e Inovação em Ciências da Saúde 
 
O PPGS possui 11 linhas de pesquisa 
(http://www.ufjf.br/ppgsaude/linhas-de-pesquisas-do-programa ),  
 
Exercício Físico e Saúde 
A presente linha de pesquisa tem por objetivo avaliar os efeitos, 
agudo e crônico, do exercício físico sobre condições fisiológicas e 
fisiopatológicas do organismo humano, com vistas a estratégias 
preventivas e terapêuticas. Engloba estudos de natureza 
epidemiológica, clínica e laboratorial. 
 
Aspectos diagnósticos e terapêuticos de agravos em Odontologia 
Esta linha de pesquisa objetiva abordar, através de estudos 
epidemiológicos, clínicos e laboratoriais o desenvolvimento e 
avaliação de estratégias de diagnóstico e terapia para problemas na 
boca e estruturas de crânio e face. Também incluem-se nessa linha 
projetos que avaliam materiais de uso odontológico como recursos 
terapêuticos. 
 
Saúde do sistema urinário e genital 
Esta linha de pesquisa tem por objetivo abordar, em senso amplo, as 
condições e doenças dos sistemas urinário e genital. Estudos 
epidemiológicos, de acompanhamento clínico, de desenvolvimento 
de métodos terapêuticos são desenvolvidos. Ênfase especial é dada 
a aspectos preventivos e terapêuticos das doenças renais crônicas, 
incluindo o transplante renal. Também são abordados os aspectos 
das doenças gênito-urinárias desde a patogênese até a terapia. 
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Saúde do sistema digestivo 
A presente linha de pesquisa objetiva abordar, com estudos em 
humanos e animais, aspectos da patologia, diagnóstico e tratamento 
de agravos do sistema digestivo. Estudos epidemiológicos também 
subsidiarão o conhecimento, especialmente no que concerne 
aspectos preventivos. 
 
Aspectos imunológicos e inflamatórios em saúde 
A imunologia como base para a compreensão da etiopatogenia de 
doenças do corpo humano é abordada por essa linha de pesquisa. 
Projetos envolvendo estudos laboratoriais e clínicos, incluindo 
possibilidades de terapia compõem a mesma. 
 
Inovação Tecnológica em Saúde 
O desenvolvimento e avaliação de tecnologias em saúde é objetivo 
dessa linha. Para tanto, projetos que vislumbrem tanto a divulgação 
através de artigos científicos quanto o depósito de patentes são 
desenvolvidos. O reconhecimento da importância da inovação 
tecnológica em saúde faz com que essa linha tenha amplitude em 
diversos níveis da atenção em saúde tanto para utilização em nível 
individual quanto da coletividade. 
 
Atenção à saúde: aspectos epidemiológicos, clínicos e estratégicos 
de tratamento 
Esta linha de pesquisa objetiva o desenvolvimento de projetos em 
âmbito coletivo e individual, que abordem a ocorrência e fatores de 
risco a agravos em saúde, dando suporte para o desenvolvimento de 
estratégias preventivas. Também incluem-se nessa linha estudos 
clínicos de avaliação de atividades de atenção à saúde nos níveis 
primário, secundário e terciário. 
 
Aspectos microbiológicos de interesse para a saúde e o meio 
ambiente 
A presente linha de pesquisa aborda aspectos ecológicos vinculados 
aos microrganismos e sua relação com a saúde e o meio ambiente. 
Incluem-se estudos de resistência e sucessão bacteriana, impacto no 
meio ambiente, assim como perfil de suscetibilidade de diferentes 
microrganismos potencialmente patogênicos. 
 
Avaliação de Fármacos 
Estudos de eficácia, efetividade, toxicidade de diferentes fármacos 
são o objeto de atuação desta linha de pesquisa. A Farmacologia em 
senso amplo é abordada, com vistas a avaliação de fármacos para 
uso em seres humanos. Estudos laboratoriais em diferentes 
modelos, incluindo animais e clínicos são realizados. 
 
Saúde reprodutiva 
Esta linha de pesquisa tem por objetivo investigar, sob aspectos 
preventivos e terapêuticos, fatores que podem interferir positiva ou 
negativamente na reprodução humana. Aspectos da fisiologia da 
reprodução são abordados como base para a compreensão e 
desenvolvimento de estratégias.  
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Espiritualidade e Saúde 
O reconhecimento do papel da espiritualidade na saúde tem 
aumentado ao longo dos anos. Estudos sistemáticos e 
metodologicamente contemporâneos são escassos. A presente linha 
de pesquisa objetiva, através de estudos sistemáticos compreender 
diferentes aspectos relacionados à espiritualidade e condições de 
saúde. Estudos epidemiológicos, clínicos e vinculados às ciências 
humanas são realizados. 
 
3 - Existe relação entre a saúde bucal e saúde brasileira? 
Explique. 
 
No contexto contemporâneo, torna-se inviável – e até mesmo 
impossível – pensar em saúde geral de forma dissociada da saúde 
bucal, sendo o contrário também verdadeiro.O Já, no Relatório Final 
da I Conferência Nacional de Saúde Bucal (1986), afirmava-se que 
“... a Saúde Bucal é parte integrante e inseparável da saúde do 
indivíduo, estando diretamente relacionada às condições de 
alimentação, moradia, trabalho, renda, meio ambiente, transporte, 
lazer, liberdade, acesso e posse da terra, acesso aos serviços de 
saúde e à informação 
A relação direta entre Saúde Bucal e Saude Geral pode ser 
encontrado no documento  DIRETRIZES DA POLÍTICA NACIONAL 
DE SAÚDE BUCAL do Ministério da Saúde (2004)  
(http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php?conteudo=publicac
oes/pnsb) 
 
O processo de trabalho em saúde bucal está baseado 
pronciplalmente em: 
 
1. Interdisciplinaridade e Multiprofissionalismo: a atuação da 
equipede saúde bucal (ESB) não deve se limitar exclusivamente ao 
campo biológico ou ao trabalho técnico–odontológico. Ademais de 
suas funções específicas, a equipe deve interagir com profissionais 
de outras áreas, de forma a ampliar seu conhecimento, permitindo a 
abordagem do indivíduo como um todo, atenta ao contexto 
sócioeconômico- cultural no qual ele está inserido. A troca de 
saberes e o respeito mútuo às diferentes percepções deve acontecer 
permanentemente entre todos os profissionais de saúde para 
possibilitar que aspectos da saúde bucal também sejam devidamente 
apropriados e se tornem objeto das suas práticas. A ESB deve ser — 
e se sentir — parte da equipe multiprofissional em unidades de 
saúde de qualquer nível de atenção. 
2. Integralidade da Atenção: a equipe deve estar capacitada a 
oferecer de forma conjunta ações de promoção, proteção, 
prevenção, tratamento, cura e reabilitação, tanto no nível individual 
quanto coletivo. 
3. Intersetorialidade: as ações de promoção de saúde são mais 
efetivas se a escola, o local de trabalho, o comércio, a mídia, a 
indústria, o governo, as organizações não-governamentais e outras 
instituições estiverem envolvidas. A intersetorialidade neste sentido 
implica envolver no planejamento os diferentes setores que influem 
na saúde humana: entre outros a educação, agricultura, 
comunicação,tecnologia, esportes, saneamento, trabalho, meio 
ambiente, cultura e assistência social. 
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O conceito ampliado de saúde, definido no artigo 196 da Constituição 
da República deve nortear a mudança progressiva dos serviços, 
evoluindo de um modelo assistencial centrado na doença e baseado 
no atendimento a quem procura, para um modelo de atenção integral 
à saúde, onde haja a incorporação progressiva de ações de 
promoção e de proteção, ao lado daquelas propriamente ditas de 
recuperação. 
Para melhor identificar os principais grupos de ações de promoção, 
de proteção e de recuperação da saúde a serem desenvolvidas 
prioritariamente, é necessário conhecer as características do perfil 
epidemiológico da população, não só em termos de doenças de 
maior prevalência, como das condições sócio-econômicas da 
comunidade, seus hábitos e estilos de vida e suas necessidades de 
saúde — sentidas ou não —, aí incluídas por extensão a infra-
estrutura de serviços disponíveis. As ações de saúde bucal devem se 
inserir na estratégia planejada pela equipede saúde numa inter-
relação permanente com as demais ações da Unidade de Saúde 
 
A promoção de saúde bucal está inserida num conceito amplo de 
saúde que transcende a dimensão meramente técnica do setor 
odontológico, integrando a saúde bucal às demais práticas de saúde 
coletiva. Ações de promoção da saúde incluem também trabalhar 
com abordagens sobre os fatores de risco ou de proteção 
simultâneos tanto para doenças da cavidade bucal quanto para 
outros agravos 
(diabete, hipertensão, obesidade, trauma e câncer) tais como: 
políticas de alimentação saudável para reduzir o consumo de 
açúcares, abordagem comunitária para aumentar o autocuidado com 
a higiene corporal e bucal, política de eliminação do tabagismo e de 
redução de acidentes. 
 
4 - Qual é o motivo de disciplinas de Odontopediatria estar 
inseridas na grade curricular do curso de Doutorado em Saúde 
da UFJF? 
 
 O PPgS tem por objetivo a formação do aluno em nível de Mestrado 
e Doutorado, com foco nos problemas da Saúde Brasileira. O 
objetivo é que o profissional formado esteja capacitado a atuar como 
docente, realizar e orientar pesquisas de excelência em cursos de 
Graduação e Pós-graduação. Estando apto a propor, obter recursos, 
executar e divulgar estudos voltados para as 11 linhas de pesquisa 
que compõem este Programa de Pós-graduação. 
 O PPG Saúde foi estruturado a partir de núcleos ou grupos de 
pesquisas ecistentes na UFJF. Dezessete Núcleos de Pesquisa 
fazem parte do PPgS que, em linha com o PNPG (2010 2020) e as 
diretrizes da área Medicina I, apresenta uma filosofia acadêmica 
voltada para a interdisciplinaridade. Como resultado, há uma forte 
produção intelectual em revistas de alto nível de áreas tão 
diversificadas como medicina, saúde coletiva, neurociência, biologia, 
imunologia, bioquímica, história da ciência, psicologia, odontologia e 
filosofia. 
O Grupo de Pesquisa em Ortodontia e Odontopediatria existente 
desde o ano 2001 
(http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/7329964794166278#identificac
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ao) , certificado pela UFJF junto ao CNPq, participa do PPG em 
Saúde desde a criação do programa em 2005.  Na estruturação do 
programa ficou definido que disciplinas obrigatórias estariam 
relacionadas às áreas de conhecimento às quais o Grupo ou Núcleo 
estaria associado. Desde modo formam criadas as disciplinas estágio 
Docente em Ortodontia e Odontopediatria  e Tópicos Avançados em 
Ortodontia e Odontopediatria.  A aprovação destas disciplinas se deu 
no Departamento de Odontologia Social e Infantil da Faculdade de 
Odontologia da UFJF, ao qual pertencem as disciplinas Ortodontia e 
Odontopediatria. 
O grupo de pesquisa está inserido em dois programas de pós 
graduação. No PPG em Saúde da Faculdade de Medicina da UFJF- 
Mestrado, Doutorado, Estágio Pós Doutoral- e no PPG em Clínica 
Odontológica da Faculdade de Odontologia da UFJF. A linha de 
pesquisa "Aspectos diagnósticos e terapêuticos de agravos em 
Odontologia" tem como objetivo a melhor compreensão e 
conhecimento dos fatores associados à prevenção e ao tratamento 
nas áreas de Ortodontia e de Odontopediatria. Destacam-se o 
conhecimento dos mecanismos de crescimento e desenvolvimento 
das estruturas do crânio e da face, a reação destas estrutura às 
medidas terapêuticas utilizadas, os diversos fatores que podem 
interferir no desenvolvimento normal dos indivíduos e as 
propriedades dos materiais utilizados nas especialidades 
Dentro da linha de pesquisa “Aspectos diagnósticos e terapêuticos 
de agravos em Odontologia” os principais projetos de pesquisa são 
desenvolvidos nos seguintes temas : fonte 
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/7329964794166278#linhaPesqu
isa 
Cárie dentária: etiologia, diagnóstico, prevenção e controle. 
Estudo dos diferentes fatores que exercem influência no diagnóstico, 
tratamento e pós-tratamento ortodôntico 
Estudo dos materiais utilizados em Ortodontia e Odontopediatria 
Fatores etiológicos das más-oclusões: causas, incidências e medidas 
preventivas 
Odontologia para gestantes e bebês |Saude bucal materno infantil 
Pacientes com necessidades especiais 
Terapia pulpar de dentes decíduos 

 
A partir da matéria analisada e com estas informações adicionais não foi 

encontrada irregularidade na homologação do concurso nº 90 - Editais 21/2013 e 
14/2016. Para fins de nomeação, entende-se que o candidato aprovado e 
classificado no certame deverá apresentar a titulação mínima exigida no edital 
correspondente à Graduação em Odontologia, Pós-graduação em Doutorado em 
Odontopediatria e o Registro no Conselho Regional de Odontologia, atendendo à 
exigência editalícia. Quanto à pós-graduação, entende-se satisfeito o requisito 
quando o candidato apresentar qualificação superior ou mais ampla que a do 
doutorado em Odontopediatria, conforme é a titulação de Doutorado em Saúde da 
UFJF, nos moldes de tudo o que foi analisado até aqui. 

Por último, quanto à estrutura de controle interno, verificou-se que, em 
relação ao Concurso Público nº 90 - Professor Efetivo da UFJF - proveniente dos 
Editais 21/2013 e 14/2016, a mesma atende aos componentes de ambiente de 
controle, atividades de controle, informação e comunicação. 
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III.1.2. Informação 002 - Recurso contra a Homologação do Concurso 90 
 

Rezam os itens 6.4 e subitens 6.4.1 e 6.4.2 do Edital nº 21 de 19 de julho 
de 2013 - CONCURSOS PÚBLICOS DE PROVAS E TÍTULOS PARA MAGISTÉRIO 
SUPERIOR, publicado no Diário Oficial da União nº 142, quinta-feira, 25 de julho de 
2013, à página 84, sobre o procedimento de recursos na Fase de Homologação: 
 

6.4 Procedimento de recursos na Fase de Homologação: 
 
6.4.1 Dos atos de homologação e/ou de anulação de Concursos, 
praticados pelo Reitor, e observando-se o procedimento do 
Regimento Geral da UFJF, Art. nº 10, caberá recurso ao Conselho 
Superior (CONSU) da UFJF, a ser interposto no prazo de 10 (dez) 
dias contados da publicação dos atos no DOU, estritamente por 
alegação de inobservância de norma jurídica (matérias de 
legalidade), não cabendo, portanto, impugnações referentes a atos 
praticados pelas Bancas Examinadoras que sejam de natureza 
acadêmica (matérias de mérito acadêmico). 
 
6.4.2 As petições dos recursos deverão ser dirigidas ao Reitor da 
UFJF, para o prévio exercício da faculdade de reconsideração 
(manutenção ou reforma do ato recorrido) antes do eventual 
encaminhamento à Secretaria Geral do CONSU, devendo ser 
protocoladas na Central de Atendimento do prédio da Reitoria da 
UFJF, Rua José Lourenço Kelmer, s/n, Campus Juiz de Fora, Bairro 
São Pedro, CEP 36036-900, Juiz de Fora - MG, de segunda-feira a 
sexta-feira, no horário de 8 às 18h, exceto sábados, domingos, 
feriados e recessos. 

 
Assim sendo, a previsão editalícia estabelece que o procedimento a ser 

adotado em caso de recurso à homologação é a remessa da petição recursal ao 
Magnífico Reitor da UFJF, para prévio exercício da faculdade de reconsideração e, 
caso não haja reforma do ato recorrido, remessa posterior ao Conselho Superior 
para julgamento. 

A Homologação do Concurso Público nº 90 - Professor Efetivo da UFJF - 
proveniente do Edital nº 21/2013-PRORH, DOU de 25/07/2013, retificado pelo Edital 
nº 14/2016, DOU de 24/03/2016, ocorreu através da Portaria nº 1.372, de 23 de 
novembro de 2016, emitida pela Pró-Reitora de Gestão de Pessoas, publicada no 
DOU de 24/11/2016 (páginas 8 e 9 da Seção 1) e disponibilizada no Portal de 
Concursos da UFJF18. 

O candidato classificado na terceira (3ª) posição interpôs recurso contra a 
homologação em 30/11/2016 (fls.01/04 - processo administrativo nº 
23071.022416/2016-16). 

Apura-se dos autos do processo nº 23071.022416/2016-16 que o Magnífico 
Reitor da UFJF, antes de decidir o recurso referente ao processo administrativo nº 
23071.022416/2016-16, interposto pelo candidato classificado na terceira (3ª) 

                                                
18

 UFJF. Universidade Federal de Juiz de Fora. Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Portaria nº 1.372, 
de 23 de novembro de 2016. Homologação do Concurso Público nº 90 - Professor Efetivo da UFJF - 
proveniente do Edital nº 21/2013-PRORH, DOU de 25/07/2013, retificado pelo Edital nº 14/2016, DOU 
de 24/03/2016. Disponível em: http://www.ufjf.br/concurso/files/2016/10/Port.-1372-DOU-24.08.2016-
pag.-8-e-9.pdf. Acesso em 14 jul. 2017. 

http://www.ufjf.br/concurso/files/2016/10/Port.-1372-DOU-24.08.2016-pag.-8-e-9.pdf
http://www.ufjf.br/concurso/files/2016/10/Port.-1372-DOU-24.08.2016-pag.-8-e-9.pdf
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posição do certame, consultou a Procuradoria Jurídica (fls.58/58-v) e a Pró-Reitoria 
de Gestão de Pessoas (fls.59/65) com vistas a embasar a decisão e instruir os autos 
do referido processo. Não há, neste ponto, irregularidade ou ilegalidade, pois as 
referidas unidades não procederam ao julgamento da causa, apenas prestaram 
orientações e esclarecimentos, demonstrando, em verdade, o devido cuidado e 
prudência da Administração ao pedido que lhe foi apresentado. A administração 
visava a uma decisão que fosse tomada com o devido embasamento, com vistas à 
mais adequada solução. 

Colhidas as manifestações das referidas unidades, percebe-se que a fase 
atual do trâmite processual é que está aos cuidados na Secretaria do Conselho 
Superior da UFJF. 

Portanto, tendo havido recurso à homologação do certame, a providência que 
deve ser adotada é a remessa dos autos do processo nº 23071.022416/2016-16 ao 
Magnífico Reitor da UFJF para prévio exercício da faculdade de reconsideração e 
caso não haja reforma do ato recorrido, posteriormente deve ser remetido ao 
Conselho Superior da UFJF para o respectivo julgamento, em conformidade com o 
edital do certame. 

Quanto à questão de que a Pró-Reitora de Gestão de Pessoas, ao invés de 
dar prosseguimento ao recurso, abriu concurso para professor temporário, observa-
se nos autos do processo nº 23071.022416/2016-16 que o prosseguimento foi dado 
em 30/05/2017 com remessa ao Magnífico Reitor, após recebimento dos autos pela 
Procuradoria Jurídica. Adiciona-se que, na página de concurso da UFJF, foi 
encontrado o Edital 02/2017 – Seleção Professor Substituto Temporário19, onde a 
seleção 6 proveniente do Departamento de Odontologia Social e Infantil é destinada 
à contratação de professor em Odontopediatria, todavia, não constam informações 
do resultado desta seleção. 

 
 

III.1.3. Informação 003 – Cumprimento das Recomendações 
 

Em sede de relatório preliminar de auditoria interna emitido em 14 de agosto 
de 2017 foram emitidas as seguintes recomendações ao Magnífico Reitor com vistas 
a agregar valor à gestão: 

 
Recomendação nº 2017019 - Remeter os autos do processo nº 

23071.022416/2016-16 para a deliberação dos membros do Conselho Superior 
sobre o recurso interposto pelo candidato classificado na 3ª posição do certame do 
Concurso Público nº 90 - Editais 21/2013 e 14/2016, após parecer do relator, caso 
este Magnífico Reitor não dê provimento ao recurso na faculdade de reconsideração 
prevista no edital. 

 
Recomendação nº 2017020 - Negar provimento ao recurso interposto pelo 

candidato classificado na 3ª posição do certame do Concurso Público nº 90 - Editais 
21/2013 e 14/2016, nos autos processo nº 23071.022416/2016-16, em virtude de 
que o Doutorado em Saúde da UFJF com área de concentração Saúde Brasileira 
atende à exigência editalícia de pós-graduação em Odontopediatria. 

                                                
19

 UFJF. Universidade Federal de Juiz de Fora. Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Edital nº 02, de 

26 de janeiro de 2017. Processo Seletivo Simplificado para Contratação de Professor Substituto. 
Seleção 6. Disponível em: http://www.ufjf.br/concurso/selecao-docentes-temporarios/editais-
2017/022017-2/. Acesso em 1º ago. 2017. 

http://www.ufjf.br/concurso/selecao-docentes-temporarios/editais-2017/022017-2/
http://www.ufjf.br/concurso/selecao-docentes-temporarios/editais-2017/022017-2/
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Recomendação nº 2017021 - Proceder à nomeação da candidata aprovada 

e classificada na primeira colocação do Concurso Público nº 90 - Editais 21/2013 e 
14/2016. 

 
Posteriormente, ao analisar os encaminhamentos promovidos pela 

Administração da UFJF verificou-se que todas (100%) as recomendações 
supracitadas foram cumpridas uma vez que os autos do processo nº 
23071.022416/2016-16 foram remetidos ao Conselho Superior onde os seus 
membros deliberaram sobre o recurso interposto pelo candidato classificado na 3ª 
posição do certame do Concurso Público nº 90 - Editais 21/2013 e 14/2016 
(cumprimento da Recomendação nº 2017019 – fl.48 do processo 
23071.015465/2017-83). 

O resultado do julgamento consoante o teor da Resolução do CONSU nº 48, 
de 28 de agosto de 201720 foi de “negar provimento ao recurso administrativo 
impetrado por Marcelo Juliano Moretto, candidato classificado na 3ª posição do 
certame do Concurso Público nº 90 - Editais 21/2013 e 14/2016, destinado ao 
provimento de cargo em magistério superior do Departamento de Odontologia Social 
e Infantil da Faculdade de Odontologia da UFJF” (cumprimento da Recomendação 
nº 2017020 – fl.48 do processo 23071.015465/2017-83). 

E por fim, a candidata aprovada e classificada na primeira (1ª) colocação do 
Concurso Público nº 90 - Editais 21/2013 e 14/2016 foi nomeada por meio da 
Portaria nº 1.188, de 6 de setembro de 2017, conforme consta no Diário Oficial da 
União nº 175, terça-feira, 12 de setembro de 2017, Seção 2, página 28 
(cumprimento da Recomendação nº 2017021 – fl.49 do processo 
23071.015465/2017-83). 

 
 
IV - CONCLUSÃO 
 

O presente relatório de auditoria tem por objetivo apresentar o resultado da 
avaliação do Concurso Público nº 90 - Professor Efetivo da UFJF - proveniente dos 
Editais 21/2013 e 14/2016 a  partir de dois (2) quesitos (questões). 

Em relação ao primeiro (1º) quesito “Há regularidade na homologação do 
Concurso Público nº 90 - Professor Efetivo da UFJF - proveniente dos Editais 
21/2013 e 14/2016?” foi apurado que a resposta é SIM, uma vez que a homologação 
contém candidatos regularmente aprovados, classificados e habilitados no certame 
do Concurso Público nº 90 - Professor Efetivo da UFJF - proveniente dos Editais 
21/2013 e 14/2016, conforme exposto nos resultados dos exames deste presente 
relatório. 

Quanto ao segundo (2º) quesito “Qual é o resultado das providências 
eventualmente adotadas no Concurso Público nº 90 - Professor Efetivo da 
UFJF - proveniente dos Editais 21/2013 e 14/2016?” a resposta é que o Magnífico 
Reitor da UFJF, antes de decidir o recurso referente ao processo administrativo nº 
23071.022416/2016-16, interposto pelo candidato classificado na terceira (3ª) 

                                                
20

 UFJF. UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA. Resolução do Conselho Superior nº 48, de 
28 de agosto de 2017. Nega provimento ao recurso interposto em razão do certame do 
Concurso Público nº 90 – Editais 21/2013 e 14/2016. Juiz de Fora, 2017. Disponível em: 
<http://www.ufjf.br/consu/files/2017/02/Resolu%C3%A7%C3%A3o_48.2017_CONSU_RECURSO-
ADMINISTRATIVO.pdf>. Acesso em 12 set. 2017. 
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posição do certame, consultou a Procuradoria Jurídica e a Pró-Reitoria de Gestão de 
Gestão de Pessoas, com vistas a embasar a decisão e instruir os autos do referido 
processo, encontrando-se atualmente aos cuidados na Secretaria do Conselho 
Superior da UFJF, de tal forma que as providências estão sendo tomadas para que 
se alcance a decisão do recurso interposto pelo candidato classificação na terceira 
(3ª) posição do certame. 

Por todo o exposto e exarado, a Auditoria-Geral conclui que há regularidade 
na homologação do concurso e que estão sendo tomadas as providências para 
decidir sobre o provimento ou não do recurso interposto pelo candidato classificado 
na terceira (3ª) posição contra a homologação do certame. 

Diante disso e da oportunidade em agregar valor à gestão, a Auditoria-Geral 
emitiu as Recomendações nº 2017019, 2017020 e 2017021 em 14/08/2017 e em 
resposta, a Administração Superior cumpriu 100% (cem por cento) das mesmas, o 
que demonstra os benefícios propiciados pelos trabalhos de auditoria interna no 
âmbito da UFJF. 
 

 
Juiz de Fora (MG), 17 de novembro de 2017. 
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