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À minha famı́lia por seu apoio incondicional. Pai, mãe, minhas irmãs e meus
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RESUMO

WENTLAND, Keila Priscila Gutierrez. Concurso Público - Proposição de um Novo

Modelo de Contratação para a UTFPR. 2020. 87 p. Dissertação (Mestrado em

Inovações Tecnológicas) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Campo

Mourão, 2020.

A contratação de servidores nas instituições públicas acontece por meio de concurso

público. Tal instituto hoje está consagrado como o meio mais eficaz e eficiente de

contratação, de forma a atender aos princı́pios constitucionais da impessoalidade,

moralidade, legalidade, dentre outros. Mesmo com essas considerações, o concurso

nos moldes do que se tem ainda traz algumas fragilidades para as instituições, no

momento da contratação, devido a que os gestores não possuem instrumentos que

possibilitem a utilização de novas ferramentas de avaliação. Devido a isso, objetivou-se

com este trabalho propor um novo modelo de contratação para a UTFPR, trazendo

para a universidade pública brasileira, os instrumentos utilizados pelas instituições

privadas. Para tanto, foi realizada pesquisa nos sites das instituições de ensino

superior privadas, a fim de conhecer como estas instituições contratam, e, a partir de

então, propor um novo modelo de contratação de docentes e técnicos administrativos

da UTPFR. Não se tem a pretensão de realizar um estudo que vise a eliminação do

concurso público, pois é possı́vel perceber a importância que a utilização do concurso

nas instituições públicas trouxe no quesito da moralização do serviço público. A

metodologia utilizada foi a pesquisa documental e bibliográfica, com aplicação de

questionário aos servidores da UTFPR que atuam na área de gestão de pessoas. Por

meio da coleta dos editais de processos seletivos nos sites das instituições de ensino

superior privadas, foi possı́vel conhecer as etapas mais utilizadas no processo de

contratação destas instituições, e assim propor novas etapas para serem utilizadas no

concurso público da UTPFR. A nova proposta consiste nas etapas de avaliação

psicológica, entrevista e análise curricular, de tal forma que a entrada dos candidatos

no serviço público seja avaliada também por uma perspectiva da gestão organizacional

utilizadas pelas instituições privadas. Concebe-se portanto, que o concurso é o meio

de seleção mais isonômico existente na atualidade para a seleção de candidatos ao

serviço púbico, porém ainda existem falhas que precisam ser sanadas, e acredita-se

que as fases indicadas para serem utilizadas são instrumentos que contribuirão para

trazer a eficiência necessária a este processo.

Palavras-chave: Concurso Público. Servidores. Inovação.



ABSTRACT

WENTLAND, Keila Priscila Gutierrez. Public Tender - Proposal for a New

Contracting Model for UTFPR. 2020. 87 p. Dissertação (Mestrado em Inovações

Tecnológicas) - Federal Technology University - Parana. Campo Mourão, 2020.

The hiring of civil servants in public institutions currently happens through public

examination. Such an institute is now recognized as the most effective and efficient

means of hiring in order to meet the constitutional principles of impersonality, morality,

legality, among others. However, even with these considerations, the examination in the

way we have today still brings some weaknesses to the institutions, at the time of hiring,

due to the fact that managers do not have instruments that allow the use of new

evaluation tools. Because of that, the objective of this work was to propose a new

model ofhiring for UTFPR, bringing to the Brazilian public university, the instruments

used by private institutions. For this purpose, a research was carried out on the

websites of private higher education institutions in order to find out how these

institutions hire, and, from then on, propose a new model for hiring professors and

administrative technicians from UTPFR. There is no intention of carrying out a study

aimed at eliminating the public civil examination, as it is possible to realize the

importance of its use in public institutions has brought in moralization to the public

service. The methodology used was documentary and bibliographic research, with the

application of a questionnaire to UTFPR servants that work in the field of people

management. By collecting the selection process notices on the websites of private

higher education institutions, it was possible to know the most used steps in the hiring

process of these institutions, and thus propose new steps to be used in the public

service selection at UTPFR. The proposed steps were psychological evaluation,

interview and curriculum analysis, in such a way that the admission of candidates into

the public service is also evaluated from an organizational management perspective

used by private institutions. It is conceived, therefore, that the examination process and

the most isonomic selection method existing todayfor the selection of candidates for the

public service, however, there are still shortcomings that need to be improved, and it is

believed that the phases indicated are instruments that will contribute to bring the

necessary efficiency to this process.

Keywords: Public Civil Examination. Public servants. Innovation.
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Gráfico 1 Taxa de preferência das novas etapas sugeridas como fases do

concurso na UTFPR · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 59



LISTA DE TABELAS

Tabela 1 Percepções sobre o concurso público · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 58

Tabela 2 Itens a serem utilizados em avaliação psicológica · · · · · · · · · · · · · · 60

Tabela 3 Taxa de utilização das etapas pelas IES - vagas docentes · · · · · · · · 61

Tabela 4 Outras etapas utilizadas pelas IES - vagas docentes · · · · · · · · · · · · 66

Tabela 5 Taxa de utilização das etapas pelas IES - vagas administrativas· · · · 67



LISTA DE QUADROS

Quadro 1 Leis que versam sobre concurso público · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 35

Quadro 2 Classes dos cargos TAs · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 56

Quadro 3 Etapas por região - Norte · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 62

Quadro 4 Etapas por região - Centro-Oeste · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 62

Quadro 5 Etapas por região - Nordeste · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 63

Quadro 6 Etapas por região - Sul · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 63

Quadro 7 Etapas por região - Sudeste · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 64

Quadro 8 Etapas de avaliação para contratação para cargos administrativos · · 67



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AJES Faculdades do Vale do Juruena

AM Amazonas

ASCOP Assessoria de Concurso Público

CE Ceará
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MEC Ministério da Educação

MG Minas Gerais

MS Mato Grosso do Sul

MT Mato Grosso

NCPCc Notas Contı́nas de Conceitos Preliminares de Curso

PR Paraná
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2.5.1 O Conceito de Serviços e sua Aplicação ao Serviço Público · · · · · · · 39

2.5.2 Qualidade no Serviço Público: uma Exigência Constitucional · · · · · · · 41

2.6 Inovação e Concurso Público · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 42
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1 INTRODUÇÃO

A contratação de pessoas no serviço público brasileiro é objeto de discussões

em toda a sociedade devido às especifidades da carreira do servidor público, bem

como de sua contratação. No atual cenário, a contratação para cargos efetivos ocorre

por meio de concurso público, instituto hoje consagrado pela legislação e ainda visto

como a forma mais efetiva de contratação, de maneira que os princı́pios da legalidade

e impessoalidade sejam atendidos.

No entanto, no modelo atual de concurso público, não existe possibilidade de

inovação, como a escolha de novas formas de contratação. O servidor aprovado em

concurso público assume a função para a qual concorreu, desde que preenchidos os

requisitos legais exigidos pelo edital, ainda que em muitas situações não possua as

competências necessárias para o cargo pretendido.

Nas instituições públicas de ensino, objeto desse estudo, hoje acontece dessa

forma. Professores e técnicos administrativos são contratados após aprovação em

concurso público, sendo que alguns cargos exigem a realização de provas práticas,

que avaliem o candidato quanto à sua experiência e habilidades para o exercı́cio da

função, e outros exigem apenas a prova de conhecimentos especı́ficos. Essa avaliação

foi exigência da Carta Magna de 1988, porém, nas Cartas anteriores a ela, já existia a

previsão do concurso público, com algumas diferenças do que se tem hoje.

Para a contratação de docentes, exige-se prova de desempenho de ensino,

bem como avaliação de tı́tulos e de sua trajetória acadêmica, realizadas por uma banca

examinadora, e em algumas situações pode não refletir as fragilidades do candidato

quanto à sua experiência acadêmica e profissional, traduzindo-se na contratação de

um profissional despreparado, sem afinidade com a carreira.

A Constituição de 1988 instituiu também o regime jurı́dico único dos servidores,

que, dentre outros, consolidou a estabilidade do servidor público. Se por um lado

trouxe segurança aos trabalhadores, também possibilitou algumas situações que vão

de encontro aos princı́pios que norteiam, ou que pelo menos deveriam, a vida funcional

do servidor público.

Devido a essa estabilidade, um servidor muitas vezes descontente,

desmotivado, permanece no cargo por toda sua vida profissional, traduzindo-se em

prejuı́zos tanto à sociedade no quesito da má prestação do serviço, quanto no quesito

financeiro, porque torna-se um fardo para a instituição, pois o mesmo já não

desempenha suas funções como se deve e ocasiona uma baixa produtividade e

consequentemente prejudicando a eficiência do órgão ou setor.

É importante destacar que, a falta de engajamento para o alcance dos objetivos
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organizacionais pode proporcionar ao servidor público um ambiente de estagnação

para si mesmo, e consequentemente para a instituição, traduzindo-se em prejuı́zos à

sociedade, tanto no atendimento ao cidadão, quanto em termos monetários.

E é neste sentido que a contratação por meio do concurso público nos moldes

do que hoje se vê, pode tornar-se um risco para as instituições, considerando-se o

risco de uma má contratação, devido à obrigatoriedade de cumprimento do edital

do concurso, implicando sempre na contratação conforme lista de aprovação, o que

não enseja que, necessariamente, o candidato aprovado será o mais adequado para

assumir as atividades para as quais se candidatou.

Necessário se faz, dessa forma, trazer a inovação para o serviço público,

especialmente para o concurso público. Para inovar é necessário implementar um

novo processo, uma nova forma de realizar uma atividade para o atendimento das

necessidades do cidadão que é usuário deste serviço.

Considerando o papel de prestador de serviços do servidor público, importa

destacar que no Manual de Oslo, que trata da orientação e padronização de conceitos,

metodologias e da construção de estatı́sticas e indicadores de pesquisa e

desenvolvimento dos paı́ses industrializados, tem-se que as atividades de inovação em

serviços também tendem a ser um processo contı́nuo, consistindo em uma série de

mudanças incrementais em produtos e processos (FINEP, 2005).

Para que seja efetiva esta integração, o serviço público precisa trazer a inovação

para suas instituições, tornando-a elemento essencial para soluções dos problemas

vivenciados em seu dia a dia, e assim trazer a gestão pública para o século XXI.

Diante deste contexto, propõe-se a realização de um estudo que demonstre

as problemáticas do atual modelo de concurso público, bem como trazer respostas

às perguntas: (a) o modelo atual de contratação é satisfatório, se pensarmos na

aceleração das exigências comportamentais e habilidades na atualidade? (b) com as

novas exigências e a legislação vigente, seria possı́vel a proposição deste novo modelo

de contratação de servidores públicos? (c) considerando o novo perfil da administração

pública, que mudanças seriam necessárias ao processo de contratação, de maneira

que se tenha um modelo de contratação mais adequado e satisfatório para atender

à necessidade do serviço público brasileiro, em especial nas Instituições Federais de

Ensino Superior? (d) este novo modelo necessariamente traria a eficiência e eficácia

imprescindı́veis ao sistema, com a contratação de pessoas mais comprometidas e

preparadas?

Para tanto, propõe-se a realização de um levantamento do cenário atual, com

a realização de um estudo das possı́veis variáveis que lhe dizem respeito, como as leis,

instruções e atos normativos que regem o concurso público das instituições ligadas ao
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Ministério da Educação, especificamente as instituições de ensino federais.

Não obstante, salienta-se a necessidade de conhecer os modelos de

contratação de pessoas utilizados por outras instituições. Um dos objetivos deste

trabalho, é realização de pesquisa de quais metodologias têm sido aplicadas em

universidades particulares, para que se proponha um novo modelo para as

universidades públicas brasileiras. Neste ponto, importa mencionar que serão

necessárias adaptações para o instituição pública. Não se pode supor que todas as

metodologias utilizadas em universidades particulares podem ser aplicadas às

universidades públicas brasileiras.

É preciso respeitar as particularidades das instituições públicas, e encontrar os

métodos que possam ser adaptados e implementados à sua realidade. É imprescindı́vel

que se proceda à correta divisão dos fatores a serem avaliados para os cargos de

docentes e de técnicos administrativos em educação, devido às especificidades de

cada carreira.

Outras questões que surgem, quando se pensa em novas possı́veis formas

de avaliação, são as prováveis provas adicionais que poderiam ser consideradas,

além da prova escrita, onde são cobrados assuntos sobre leis, teorias, conhecimentos

linguı́sticos, dentre outros, como também especı́ficos aos cargos concorridos e também

avaliações pessoais de perfil. Diante do exposto, a seguir estão apresentados os

objetivos desta pesquisa.
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Figura 1 – Objetivos 

Fonte: Autoria Própria (2020). 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Histórico do Surgimento do Concurso Público

Com a realização de um breve relato histórico das formas de preenchimento do

cargo público até que se chegasse ao concurso público, suas principais especificidades

e a importância que teve na história do serviço público, será dada sequência ao estudo

do concurso público no Brasil.

Ainda que o modelo de concurso existente atualmente careça de metodologias

eficientes, a sua importância histórica não pode ser desmerecida, levando-se em

consideração que, para o momento em que foi criado, sua finalidade foi trazer maior

credibilidade ao processo de contratação de servidores para o serviço público.

A prestação do serviço público é realizada pelo agente público, que fica

investido dessa função após aprovação em concurso público. Cabe ressaltar, no entanto,

que, até que se chegasse ao concurso público, diversos tipos de recrutamento foram

concebidos para atender à necessidade de contratação de pessoal para atuarem no

atendimento ao cidadão em nome do Estado. Dentre eles, conforme Cretella Junior

(2002, p. 3), estão o sorteio, compra e venda, herança, arrendamento, nomeação,

eleição e concurso.

Por meio do sorteio não era possı́vel realizar uma avaliação objetiva das

capacidades das pessoas escolhidas, dado que, como o próprio nome diz, o sorteio

era uma escolha aleatória dentre vários nomes possı́veis. Para Maia e Queiroz (2007,

p. 3) apesar de sua utilização ter sido limitada para a escolha de servidores efetivos,

foi amplamente utilizada na Grécia antiga, especialmente para os cargos de natureza

polı́tica.

A ocupação do cargo público pela compra e venda, conforme Souza (2011,

p. 15), foi o segundo sistema de seleção historicamente observado, instituı́do pelo rei

Carlos VII, na França, tornando-se definitivo em 1529. Essa forma de ocupação acabou

por privilegiar os ricos, impossibilitando que se levasse em consideração a capacidade

intelectual ou administrativa dos envolvidos.

Assim como a compra e venda, a transferência do cargo público pela sucessão

também se caracterizou por uma forma de ocupação dos cargos em que não se podia

realizar a escolha com base nas capacidades dos indivı́duos. A Administração não

tinha poder de escolha dos seus representantes.

Para Maia e Queiroz (2007, p. 4), outra forma de ocupação dos cargos públicos

que não se mostrou eficaz, foi o arrendamento, visto que, por essa modalidade,

a Administração faz a cessão do cargo público com a contraprestação pecuniária,
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da mesma forma que a compra e venda, e, desse modo, acabou por privilegiar os

detentores de riqueza.

Houve também o sistema de livre nomeação, que pode ser dividida em absoluta

ou relativa. “No sistema de livre nomeação absoluta, o cargo público é atribuı́do a

alguém por meio de uma autoridade, e sem a interferência de outro Poder” (SOUZA,

2011, p. 16). Este sistema ainda hoje é utilizado para a ocupação dos cargos em

comissão e funções de confiança, e está amparado pelo inciso II, do art. 37, da

Constituição Federal.

Porém, mesmo com o amparo legal para sua utilização, a livre nomeação não

é utilizada sem critérios. Gasparini (2008, p. 183) relembra que, mesmo no sistema de

livre nomeação absoluta, a escolha encontra limites, especialmente após o advento da

Emenda Constitucional n°19/98.

Tal dispositivo disciplina que parte dos cargos e funções de confiança deverão

ser preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mı́nimos

previstos em lei, além de que, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e

assessoramento (BRASIL, 1998).

Segundo Maia e Queiroz (2007, p. 4), existe no Brasil a livre nomeação relativa,

que é utilizada para a nomeação de ocupantes de cargos como os de presidentes de

agências reguladoras e o diretor do Banco Central do Brasil, que são indicados pelo

Presidente da República e devem ser aprovados pelo Congresso Nacional.

Pode-se considerar, portanto, a livre nomeação relativa como aquela que,

apesar de permitir ao dirigente do órgão a escolha do ocupante ao cargo público,

depende da aprovação de outras instâncias.

“A eleição, como meio de escolha dos agentes administrativos, não pode ser

confundida com a eleição própria dos representantes democráticos e membros de

Poder, dada a diversidade das funções por eles praticadas” (SOUZA, 2011, p. 17). Da

mesma forma que a compra e venda, ou o arrendamento, a eleição também não se

mostrou um meio eficaz de escolha.

“Mesmo considerando a eleição democrática, essa forma de escolha também

não pode oferecer a garantida de que os eleitores escolherão o mais capaz, ou mesmo

que o processo de eleição não será conduzido por grupos dominantes” (MACHADO

JUNIOR, 2008, p.9).

E por fim, o concurso público, que surgiu na França, como meio de seleção de

candidatos a cargos públicos, alguns anos após a ascensão de Napoleão Bonaparte

ao poder. “É, dentre todos, o único sistema que tem o grande mérito de afastar, de

imediato, os incapazes para exercı́cio do cargo público, posto que o procedimento se
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consuma de acordo com princı́pios informativos de ordem cientı́fica” (SOUZA, 2011,

p. 18).

Canotilho (1998, p. 119) pontuou que o Código Civil Napoleônico trazia consigo

a semente do princı́pio da isonomia, posto que afirmava desde já o princı́pio da

igualdade nas relações jurı́dicas civis e que essa tendência teria então influência

fundamental sobre a legislação administrativa a ser produzida.

2.2 O Concurso Público no Brasil

Hoje, no Brasil, a ocupação dos cargos públicos ocorre por meio do concurso

público, mas considerando a história da colonização brasileira, nem sempre foi assim.

Após o surgimento do serviço público no Brasil, verificou-se a necessidade

de que esse serviço se profissionalizasse, e para que essa consciência se tornasse

uma realidade, era necessário trazer mudanças para o processo de seleção para

ocupação do cargo público. Assim, o concurso público surgiu da necessidade de trazer

credibilidade ao serviço público.

Pode-se dizer que a origem do serviço público teve inı́cio com a chegada

da famı́lia real portuguesa no Brasil, em 1808, quando, por questões
polı́ticas e econômicas, iniciou-se uma tomada de consciência da

importância das questões administrativas, principalmente como meio
de desenvolvimento da colônia (LAGO, 2018, p. 22).

Com o surgimento do serviço público, surge também a necessidade de

ocupação desses cargos, por pessoas que correspondam às responsabilidades

inerentes à função pública.

Cretella Junior (2002, p. 3) também expõe que a busca por um processo de

recrutamento adequado e sadio voltado à ocupação dos cargos públicos atrai a atenção

dos governantes desde a antiguidade, posto que a seleção de pessoas inadequadas

coloca em risco todo o bom andamento da administração.

Vê-se, assim, que desde os primórdios, já existe a preocupação com o serviço

público, em que os governantes buscam aprimorar as formas de recrutamento para o

preenchimento dos cargos públicos, até chegar ao que se tem na atualidade.

No Brasil, a “construção legal desse sistema teve inı́cio na reforma

administrativa burocrática, culminando na exigência do concurso de provas e tı́tulos

com a promulgação da Constituição Federal de 1934 (CF/1934)” (SILVA, 2018). Essa

exigência foi mantida e aprimorada pelas Cartas Magnas posteriores.

A Constituição de 1934 (BRASIL, 1934), trouxe, no artigo 170, parágrafo 2º,

que “a primeira investidura nos postos de carreira das repartições administrativas, e
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nos demais que a lei determinar, efetuar-se-á depois de exame de sanidade e concurso

de provas ou tı́tulos.”

Note-se que aqui trata-se apenas da primeira investidura, e que se o servidor

almejasse um outro cargo de nı́vel elevado, não seria necessário novo concurso. Essa

previsão foi uma fragilidade da Carta, que com o passar do tempo foi retirada, porém já

é possı́vel perceber com esse mandamento, que inicia-se uma moralização no quesito

contratação, inibindo o apadrinhamento e a livre nomeação pelos governos.

As Constituições seguintes, de 1937 e 1946 mantêm esta previsão, porém em

1967, com a promulgação da nova Carta Magna, durante o Regime Militar, surge a

previsão de que “a nomeação para cargo público exige aprovação prévia em concurso

público de provas ou de provas e tı́tulos” (BRASIL, 1967a).

Nesse momento, deixa de ser apenas para a primeira investidura. No entanto,

uma Emenda Constitucional publicada em 1969 revisa o texto, retornando-o aos “textos

anteriores, em que somente a primeira investidura obrigatoriamente deveria ocorrer

por meio de aprovação em concurso de provas ou de provas e tı́tulos” (LAGO, 2018,

p. 23).

Com isso, após investidura no primeiro cargo por meio do concurso, para

ascender de cargo, volta-se às práticas de apadrinhamento e livre nomeação,

traduzindo-se em retrocesso para a administração pública, devido à liberdade de

ascensão profissional, sem julgamento do mérito ou da capacidade desse servidor em

ocupar o cargo.

Em 1988, com a promulgação de nova Carta Magna, situações como as

relatadas acima deixam de existir, pois o novo texto constitucional dispõe:

A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação

prévia em concurso público de provas ou de provas e tı́tulos, 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 (BRASIL, 1988).

O concurso passa a ser exigência para a ocupação dos cargos públicos, e não

apenas para a primeira nomeação, com as exceções previstas pela Lei. O objetivo

dessa medida foi tornar o processo de seleção do agente público mais impessoal, e

que possibilitasse a escolha de um profissional mais capacitado.

É verdade que o concurso público não está isento de vı́cios. A

elaboração de provas com vı́cios de redação, privilegiando uma área

do conhecimento em detrimento das outras previstas no instrumento

convocatório, as deficiências que podem ocorrer na elaboração do texto

alusivo ao edital e até mesmo a eventual contaminação do certame

com atos de corrupção praticados pelos organizadores configuram
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elementos que depõem contra a utilização de tal forma de

recrutamento. (SOUZA, 2011, p. 18).

Como bem coloca o autor, o concurso, mesmo com todas as regras e limitações

impostas pelas leis e atos que o regulamentam, ainda está sujeito a atos ilı́citos que

comprometam o bom andamento do certame e a moralidade da instituição que o está

promovendo.

Mesmo diante destas situações, é certo que, hoje, para evitar as situações de

apadrinhamento e nomeações pelo administrador do órgão público sem uma prévia

seleção dos possı́veis candidatos a ocuparem tal cargo, o concurso público ainda é a

melhor opção. Para Meirelles (1998, p. 361),

O concurso é o meio técnico posto à disposição da Administração

Pública para obter-se moralidade, eficiência e aperfeiçoamento do

serviço público e, ao mesmo tempo, propiciar igual oportunidade a

todos os interessados que atendam aos requisitos da lei, consoante

determina o art. 37, II, da CF.

O autor considera também, que a contratação por meio de concurso, impede

que, por mera indicação polı́tica, resulte em contratação de pessoas despreparadas

para o exercı́cio da função pública, trazendo prejuı́zos à sociedade, e ao cidadão

usuário daquele serviço.

O concurso público trouxe ao servidor público a segurança que os servidores

contratados por meio do apadrinhamento e/ou indicações não possuı́am. Quando

contratados por indicação de determinado gestor ou agente polı́tico, ao término da

gestão, e com a entrada de um novo gestor, o servidor estava sujeito a ser dispensado,

visto que não havia instrumentos que lhe assegurassem a continuidade de sua carreira.

Com a criação do regime estatutário essa realidade mudou. Além da segurança

que confere ao servidor, de não poder ser dispensado ao mero querer do gestor, ainda

tem a possibilidade da criação de uma carreira no serviço público.

Para Carvalho (1983, p.103), “o regime estatutário e o escalonamento de cargos

efetivos propiciam a formação de uma carreira, estando os seus membros a salvo da

descontinuidade governativa e das ásperas angústias relacionadas à subsistência

incerta na velhice.”

Souza (2011, p. 33) considera que “o regime estatutário tem como fundamento

o cargo público.” Por seu turno, Oliveira (2004, p. 14) conceitua cargo público como

sendo unidade administrativa para a qual a lei ou ato equivalente confere um conjunto

de atribuições a serem desincumbidas pelo funcionário.

A ocupação do cargo público, por sua vez, dá-se por meio do provimento. “O

provimento é o ato por meio do qual se designa uma pessoa para ocupar um cargo
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público” (MELLO, 2006, p. 22). O provimento pode ser inicial ou derivado, em comissão,

efetivo ou vitalı́cio.

Para este estudo, por tratar-se de concurso público, importa ressaltar o cargo

efetivo, que são “aqueles criados para serem ocupados de forma definitiva e

permanente” (MELLO, 1990, p.19).

No entanto, o servidor ocupante do cargo efetivo só se torna estável, conforme

artigo 41, §4º, da Constituição Federal, após aprovação em estágio probatório cuja

duração é de 3 anos, mediante a avaliação de desempenho (BRASIL, 1988).

“Os concursos chegam à contemporaneidade com duas ideologias tributárias

de sua história: a ideologia acadêmica e a ideologia profissional” (FONTAINHA et al.,

2014, p. 675).

De acordo com os autores, a ideologia acadêmica busca recrutar os melhores

alunos, trazendo a metodologia de avaliação da escola e das universidades para as

provas do concurso. Com isso, supõe-se que os alunos que tiveram bom desempenho

na escola é que serão aprovados. Por serem as bancas avaliadoras responsáveis pela

elaboração das provas, em sua maioria formadas por docentes, é natural que haja um

espelhamento da avaliação escolar à avaliação do concurso.

Na ideologia profissional apresentada pelos autores, verifica-se a busca de

profissionais com base em seu desempenho, na procura por “[...] jovens profissionais

mais competentes, que já apresentam as habilidades necessárias ao exercı́cio do futuro

cargo” (FONTAINHA et al., 2014, p. 675).

Em sua pesquisa sobre a ideologia concurseira presente no Brasil, Fontainha

et al. (2014) realizaram uma análise dos editais de concurso de 20 órgãos considerados

por eles como grandes recrutadores, nos anos de 2001 a 2010, que recrutaram 41.214

servidores em um total de 698 processos seletivos.

Neste universo, os autores constataram que 96,7% dos certames que utilizam

a prova de múltipla escolha, a prova é eliminatória e classificatória, além de ser etapa

única em 22,21%. Além disso, constatou-se que em nenhum dos certames, eram

realizadas provas práticas, sendo portanto, avaliada apenas a capacidade do candidato

quanto ao seu conhecimento teórico sobre os temas abordados, mas em nenhum

momento esse candidato é avaliado quanto às situações que poderia enfrentar ao

longo de sua carreira.

Como o objeto deste estudo é o analisar o concurso público nas instituições

de ensino com vistas a reestruturá-lo, é importante frisar que, especificamente para o

cargo de docente, são exigidas provas de desempenho didático além da prova escrita,

que avaliam a capacidade do candidato em ministrar uma aula perante uma banca
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examinadora, e para alguns cargos técnicos são exigidas também provas práticas. No

entanto, estas são basicamente as únicas etapas eliminatórias e classificatórias. Na

próxima seção, serão abordadas com maior ênfase as provas de concurso público e

suas especificidades.

Do ponto de vista da administração pública, observa-se as seguintes etapas: a

preparação para o certame, que pode eventualmente contar com a contratação de uma

entidade organizadora dos certames, a produção do edital, a realização do certame

e, por fim, a contratação ou nomeação e posse dos candidatos (FONTAINHA et al.,

2014, p. 678).

As instituições de ensino, por contarem em seu quadro efetivo com profissionais

preparados para isso, utilizam seus próprios servidores para composição das bancas

examinadoras que irão elaborar as provas escritas e participarem das bancas de provas

práticas.

Visando uma melhor compreensão, faz-se necessário conceituar o concurso

público à luz da doutrina. Para Bruno (2006, p. 79), é um procedimento prático-jurı́dico

para a seleção do futuro melhor servidor, necessário à execução de serviços sob a

responsabilidade da Administração Pública.

Na opinião de Madeira (2009, p. 85), é o “procedimento administrativo

declarativo de habilitação à investidura, que obedece a um edital ao qual se vinculam

todos os atos posteriores”, e com isso, para o autor, conceitua-se como os

procedimentos adotados para atestar as aptidões próprias de um ou mais candidatos a

ocupar uma ou várias vagas na Administração, por meio da submissão voluntária ao

crivo de uma comissão examinadora.

Uma importante definição é dada por Rocha (1999), que, por seu turno, aduz

que concurso público é o processo administrativo pelo qual se avalia o merecimento de

candidatos à investidura em cargo ou emprego público, considerando-se as suas

caracterı́sticas e a qualidade das funções que lhes são inerentes. Com isso, a

Administração Pública está orientada pelos princı́pios da impessoalidade, isonomia e

da moralidade administrativa, de maneira que esteja assegurada a ampla

acessibilidade aos cargos públicos no Brasil (SANTOS, 2010, p. 38-39).

Observa-se, pois, que a doutrina refere-se ao concurso público como

um processo administrativo ou como procedimento administrativo, como

se não houvesse distinção entre os dois institutos ou, então, como se

tal distinção fosse irrelevante (SOUZA, 2011, p. 41).

Para o professor Celso Antônio Bandeira de Mello (2006, p. 421), não há

diferenças conceituais entre procedimento ou processo administrativo, e trata a ambos
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como “uma sucessão itinerária e encadeada de atos administrativos tendendo todos a

um resultado final e conclusivo.”

Mediante as definições acima citadas, de Rocha (1999), Mello (2006) e Santos

(2010), consagrados autores do direito administrativo, chega-se à conclusão de que o

concurso é o meio pelo qual a Administração realiza a seleção do servidor, mediante a

aplicação de prova escrita ou de tı́tulos, ou uma combinação das duas modalidades.

2.3 Composição das Provas

A aplicação das provas do concurso objetiva a seleção de um candidato que

possua os conhecimentos exigidos pelo edital para o exercı́cio de determinado cargo.

Essa seleção oferece condições de igualdade a todos os candidatos, sem que haja

escolhas pessoais por parte do Administrador responsável pela contratação.

Maia e Queiroz (2007), explanam a aplicação das provas de concurso público

dividindo-as da seguinte maneira:

2.3.1 Concurso de Provas

• Provas objetivas: o candidato é avaliado por meio de provas de múltipla escolha, em

que assinala a resposta correta, a incorreta ou pelo julgamento de itens verdadeiros

ou falsos.

• Prova dissertativa: o candidato desenvolve um raciocı́nio a partir de um conhecimento

prévio mais profundo que possui sobre o tema, até chegar a uma resposta.

• Exames fı́sicos: tem a finalidade de avaliar a capacidade do candidato em ultrapassar

limites fixados no edital, como requisito para o exercı́cio da função a que concorre.

• Habilidade especı́fica: objetivam avaliar aptidões técnicas ou especı́ficas do cargo

concorrido, necessários para a sua execução.

• Psicotécnicos: avalia aspectos psicológicos do candidato com o fim de se realizar um

prognóstico do desempenho das atribuições do cargo.

• Orais: avaliam, além do conhecimento acerca do assunto em pauta, a capacidade de

comunicação do candidato, bem como sua eloquência e retórica.
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2.3.2 Concurso de Tı́tulos

O concurso de tı́tulos é etapa de concursos que exige certas especificidades,

como é o caso do concurso para o cargo de professor do Magistério Federal nas

instituições de ensino superior.

O exame de tı́tulos encerra o reconhecimento formal por parte da

Administração Pública dos méritos dos candidatos que procuraram

obter uma formação adicional àquelas exigidas pelo edital. Neste caso,

o concurso público na modalidade de provas e tı́tulos é um poderoso

incentivo à qualificação dos indivı́duos, sendo elogiável que o Estado

assim atue.

Todavia, o concurso público nesta modalidade não pode desvirtuar o

escopo maior do certame seletivo, qual seja o de selecionar,

isonomicamente, os melhores candidatos. Assim sendo, o edital deverá,

com precisão, declarar os tı́tulos que serão aceitos, bem como a

pontuação de cada um. A razoabilidade e a proporcionalidade deverão

ser observadas com rigor. [...] O exame e a atribuição de tı́tulos

deverão guardar sempre caráter classificatório (MOTTA; SILVEIRA,

2009, p. 332-333).

Apesar da importância atribuı́da à titulação para a composição da nota final

do candidato, “a doutrina tem asseverado que a prova de tı́tulos não pode assumir

caráter eliminatório, pois do contrário a avaliação estaria baseada não no conhecimento

apresentado pelo candidato, mas no seu tempo de carreira” (MAIA; QUEIROZ, 2007,

p. 133). Para Souza (2011, p. 45), “isso demonstra o tratamento acessório a ser

conferido a tal prova, o que se faz corroborado pelo próprio Texto Constitucional, que

não admite a nomeação com base exclusiva em provas.”

Com isso, verifica-se que somente a prova de tı́tulos não pode ser considerada

para a classificação do candidato. Ela sempre deve ser precedida do concurso de

provas, com destaque para o fato de que os tı́tulos apresentados pelo candidato devem

ter correlação com a esfera de conhecimentos exigida para o exercı́cio da função

pública em disputa, e a administração não pode atribuir pontos elevados a tı́tulos pouco

interessantes para o cargo (ROCHA, 2006, p. 149-150).

Sobre o assunto, Carvalho Filho (2008, p. 512) também se manifestou,

dispondo:

entendemos, pois, que os pontos atribuı́dos à prova de tı́tulos só podem

refletir-se na classificação dos candidatos e não em sua aprovação ou

reprovação. Só assim é possı́vel considerar o concurso de provas e

tı́tulos compatı́vel com o princı́pio da impessoalidade inscrito no art. 37

da CF.

Mediante as questões tratadas neste capı́tulo, buscou-se realizar um

levantamento das provas que podem ser utilizadas no concurso público, possibilitando

compreender como devem ser utilizadas pelos organizadores dos certames.
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Porém, quando se pretende trazer a inovação para o modelo de concurso

público no Brasil, antes de abordar o assunto, faz-se necessário falar de reforma

administrativa, o qual será tratado a seguir.

2.3.3 Concurso Público e Reforma Administrativa

Para melhor compreensão deste tema, é fundamental primeiramente conceituar

reforma administrativa.

Reformas Administrativas são polı́ticas públicas, cujo objetivo último é a

elevação da performance de um dado sistema burocrático. Diante de

um declı́nio de performance, ou mesmo da necessidade de introduzir

ganhos de eficiência, efetividade e eficácia na administração pública,

os governos formulam polı́ticas e programas governamentais voltados

para criar as condições necessárias para a elevação da performance

(REZENDE, 2002, p. 50).

Para Bresser-Pereira (1996), a administração pública brasileira teve três

importantes momentos de reforma, respaldado por Marcelino (2003, p. 657), que

considera os movimentos reformistas que aconteceram nos governos Sarney e Collor,

como tentativas mal sucedidas de reformas da administração pública.

No Brasil, a primeira reforma foi a reforma burocrática de 1936. Em 1967,

houve um segundo movimento, que foi considerado um ensaio de descentralização e

desburocratização, e por fim, a reforma da administração pública proposta no governo

de Fernando Henrique Cardoso, que estava apoiada na proposta de administração

pública gerencial.

Conforme já visto, a exigência de concurso público para a ocupação dos cargos

públicos estava prevista na Constituição de 1934, e foi resultado da reforma burocrática

que culminou em 1936.

“Burocracia designa, em Weber, um quadro de funcionários que, organizados

dentro de uma forma especı́fica e submetidos a normas de conduta também especı́ficas

e determinadas, exercem autoridade legal” (OLIVEIRA, 1970, p. 47). Assim, a reforma

burocrática baseada no modelo weberiano, previa a organização dos funcionários

públicos em um mesmo quadro, seguindo as diretrizes formuladas por uma autoridade

com competência para tal.

As premissas fundamentais eram a reforma do sistema de pessoal, a

implantação e simplificação de sistemas administrativos e das atividades

de orçamento, para, de acordo com o modelo weberiano, dar maior

eficiência à administração pública federal (MARCELINO, 2003, p. 643).
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Nesse perı́odo já é possı́vel perceber a preocupação com a eficiência no

serviço público. Não é um problema da atualidade, mas uma situação que vem desde o

inı́cio do serviço público, não apenas no Brasil.

Para Matias-Pereira (2009), esse modelo enfatizou a “ reforma dos meios em

detrimento dos fins, ou seja, focou as atividades de administração geral”, assim como

Costa (2008, p. 273), considera que essa foi a caracterı́stica mais marcante desse

perı́odo de reformas.

Nesse perı́odo, conhecido como República Nova, resultado da ascensão de

Getúlio Vargas ao poder, os princı́pios da administração burocrática foram introduzidos

com a criação do Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP). A criação

desse “órgão central de pessoal, material, orçamento, organização e métodos foi

instituı́do em 1938, para dar execução à reforma” (WAHRLICH, 1984, p. 50). Para

Marcelino (2003, p. 64), esse órgão foi “a grande agência de modernização do primeiro

processo planejado de reforma administrativa.”

O DASP, portanto, fortemente influenciado pelo modelo weberiano, contribuiu

para que se efetivasse, dentre outros, a “obrigatoriedade do concurso para ingresso

nos cargos públicos de carreira, a reorganização dos quadros e das repartições, a

previsão de um estatuto para os funcionários civis (elaborado e transformado em lei

em 1939)” (OLIVEIRA, 1970, p. 66).

Wahrlich (1984, p. 50) discorre que, nessa época é que foi aprovado também o

primeiro plano de classificação de cargos e introduzido um sistema de mérito. Para a

autora, possibilitou que houvesse melhoria da qualidade dos servidores públicos, na

institucionalização da função orçamentária e na simplificação, padronização e aquisição

racional dos materiais utilizados pelo governo para a consecução de suas atividades.

Abrucio (2007, p. 69) considera que a reforma “propôs-se, ainda, completar a

chamada reforma do serviço civil, por meio da profissionalização da burocracia. Nesta

linha, houve ações importantes, como o princı́pio da seleção meritocrática e universal,

consubstanciada pelo concurso público.”

O paı́s passava por um perı́odo de mudanças significativas, assim, a proposta

de uma administração burocrática era a de trazer inovação ao serviço público e

possibilitar que o serviço fosse prestado por cidadãos preparados, aprovados em

concurso público, com definições claras de hierarquia e processos, de tal forma que as

práticas de patrimonialismo fossem extintas do serviço público.

No entanto,

ao invés de consolidar uma burocracia profissional no paı́s, através da

redefinição das carreiras e de um processo sistemático de abertura de

concursos públicos para a alta administração, a administração pública
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burocrática preferiu o caminho mais curto do recrutamento de

administradores através das empresas estatais (BRESSER-PEREIRA,

1996, p. 3)

Essa prática que teve inı́cio no regime militar, não possibilitou que se alcançasse

êxito em extirpar os traços da administração patrimonialista da qual o Brasil estava

refém. “O modelo cultural brasileiro traz consigo as raı́zes de nossa colonização –

patrimonialismo e clientelismo” (CAPOBIANGO et al., 2013, p.65).

Com isso, a herança cultural herdada do perı́odo colonial a que o Brasil esteve

sujeito, não viabilizou que a administração burocrática lograsse êxito, pois as mesmas

práticas de antes continuaram a ser realizadas, e assim, o modelo, apesar de propor

mudanças que beneficiariam o usuário do serviço público, acabou em descrédito, ainda

que, nesse momento, a preocupação com a eficiência não fosse essencial.

“A reforma da administração burocrática não foi concluı́da, mas diante a

realidade da época foi uma maneira de reduzir o clientelismo, o nepotismo e a corrupção,

contribuindo para aumentar a eficiência” (RIBEIRO; PEREIRA; BENEDICTO, 2013,

p. 3).

Já em 1938 aparecem os primeiros sinais de uma administração pública

gerencial, quando “surgia a ideia de que os serviços públicos na ‘administração indireta’

deveriam ser descentralizados e não obedecer a todos os requisitos burocráticos da

‘administração direta’ ou central” (BRESSER-PEREIRA, 1996, p. 6).

No momento, entretanto, que o Estado se transformou no grande Estado

social e econômico do século XX, assumindo um número crescente

de serviços sociais - a educação, a saúde, a cultura, a previdência e

a assistência social, a pesquisa cientı́fica - e de papéis econômicos -

regulação do sistema econômico interno e das relações econômicas

internacionais, estabilidade da moeda e do sistema financeiro, provisão

de serviços públicos e de infraestrutura, - nesse momento, o problema

da eficiência tornou-se essencial (BRESSER-PEREIRA, 1996, p.5).

Para assumir essa demanda da sociedade, foi necessário trazer para a gestão

pública, a administração gerencial. Com a edição do Decreto-Lei 200, de 1967, é que

inicia-se uma nova reforma administrativa no Brasil, que tem como fundamento um

movimento de desburocratização, com a definição de polı́ticas que visavam superar

a burocracia rı́gida e possibilitassem a descentralização, trazendo maior autonomia à

administração (BRASIL, 1967b).

O grande avanço dessa primeira tentativa de reforma gerencial “foi o processo

de descentralização polı́tico-administrativo – vários campos de domı́nio governamental

passaram para a esfera privada e houve empoderamento dos governos locais”

(CAMOES, 2013, p. 32).
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O Decreto-Lei 200 teve, entretanto, duas consequências inesperadas e

indesejáveis. De um lado, ao permitir a contratação de empregados sem
concurso público, facilitou a sobrevivência de práticas patrimonialistas e
fisiológicas. De outro, ao não se preocupar com mudanças no âmbito

da administração direta ou central, que foi vista pejorativamente como

”burocrática”ou rı́gida, deixou de realizar concursos e de desenvolver

carreiras de altos administradores (BRESSER-PEREIRA, 1996, p. 7).

Novamente, vê-se enfraquecido o núcleo do Estado, pois ao continuar as

práticas de contratação dos escalões superiores da administração por meio das

empresas estatais, continuou-se nas práticas que a administração burocrática já

praticava, e que culminou no seu enfraquecimento.

Os princı́pios fundamentais que nortearam essa reforma, segundo cuidadosa

interpretação dada por Wahrlich (1984, p. 52) ficaram assim elencados: 1. planejamento,

descentralização, delegação de autoridade, coordenação e controle; 2. expansão

das empresas estatais, de órgãos independentes (fundações) e semi-independentes

(autarquias); 3. fortalecimento e expansão do sistema de mérito; 4. diretrizes gerais

para um novo plano de classificação de cargos; 5. reagrupamento de departamentos,

divisões e serviços em 16 ministérios.

Verifica-se, assim, que o principal objetivo da reforma é tornar o governo mais

eficiente, por meio de um enxugamento do seu aparelho, mantendo o que é essencial,

e sem ocasionar prejuı́zos aos cidadãos diretamente envolvidos.

Note-se bem que o entendimento não é de que o Decreto-lei nº 200

propiciou o desenvolvimento de um programa oficial de reforma
administrativa bem-sucedido e sim de que aquela norma legal facilitou o

processo de mudança em andamento, na medida em que estabeleceu

alguns preceitos adequados à evolução da administração federal. A

partir de sua implementação consolidou-se o modelo de “administração
para o desenvolvimento” que marcou até hoje a evolução da

administração pública brasileira (MARCELINO, 2003, p. 645).

Em 1995, no governo Fernando Henrique Cardoso (FHC) é que vai acontecer

a nova reforma do Estado. No documento Proposta de Reforma Administrativa, estão

elencados os principais objetivos desta reforma, como ela deveria ser conduzida, os

ganhos para a sociedade, bem como para o próprio servidor público.

Esse movimento, liderado pelo então ministro Bresser-Pereira, voltou-

se para: a qualidade na prestação de serviços públicos, bem como

para o desenvolvimento de uma cultura gerencial nas organizações; a
admissão segundo critérios de mérito com uma polı́tica de concursos

regulares e recomposição permanente da força de trabalho; a definição
de um sistema estruturado de carreiras; a avaliação constante de

desempenho; e o treinamento sistemático (CAMOES; MENEZES, 2016,

p.21).
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Na proposta apresentada por FHC em relação aos concursos, não havia a

pretensão de acabar com os concursos, mas sim trazer uma maior profissionalização à

sua aplicação, apresentando algumas propostas, as quais são as seguintes: previsão

de aplicação da prova de tı́tulos; a critério dos órgãos também poderia prever prova

de conhecimentos e provas práticas; criação do modo de recrutamento por processo

seletivo, um processo simplificado em que o candidato seria contratado no regime

celetista, sem que este contratado tivesse o direito à estabilidade, um tema bastante

discutido dentro da administração pública até a atualidade; permissão do acesso de

estrangeiros a cargos públicos para as áreas que se considerassem pertinentes; adoção

do limite de idade para determinados cargos que se julgarem necessários; isonomia na

remuneração dos servidores que desempenham as mesmas funções nos diferentes

órgãos, ou mesmo nos diferentes poderes (legislativo, executivo e judiciário) (BRASIL,

1995).

Neste momento, o objetivo não é realizar um aprofundamento no estudo da

reforma administrativa em si, mas sim no que ela representaria para o concurso público.

Ainda assim, é importante frisar que, da mesma forma como ocorreu nas reformas

anteriores, o objetivo da reforma proposta por FHC era o alcance de uma administração

eficiente.

Uma gestão moderna e eficiente da administração pública é, sem dúvida,

voltada ao atendimento do cidadão. Quando ao ajuste fiscal, sua necessidade veio das

condições em que encontrava-se a economia do paı́s nesse perı́odo.

Definição pertinente foi dada por Schwartzman (1996, p. 8), ao dispor que “a

reforma da administração pública brasileira não será simples resultado de modificações

legislativas, por mais importantes que estas modificações sejam. Ela requer toda uma

mudança de cultura, todo um novo aprendizado que teremos que cumprir.”

Qualquer tentativa de reforma da administração pública no Brasil terá

de tratar com fortes obstáculos e resistências de caráter legal,

corporativista e polı́tico. Entretanto, a reforma é possı́vel se for adotada

uma estratégia realista e flexı́vel, tendo como meta mudanças parciais

e incrementais, visando gerar um efeito-demonstração (MARTINS,

1997, p. 11).

Similarmente, o objetivo desta pesquisa diz respeito ao alcance de uma

administração eficiente, pois ao propor um modelo de contratação em que o candidato

possa ser avaliado por outras perspectivas além das que hoje ocorrem, pretende-se a

contratação de um servidor engajado com o serviço público.

Mediante o que foi apresentado a respeito das reformas administrativas, chega-

se à conclusão de que foram movimentos importantes e essenciais para que houvesse

maior profissionalização do serviço público.
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Considerando a contratação dos seus servidores por meio do concurso, o

movimento reformista, ainda que não tenha alcançado o êxito a que se propôs, foi

importante pois demonstrou as falhas do processo, algumas das quais com maior

ênfase do que outras.

Diante do que foi levantado, tem-se o regime jurı́dico único dos servidores,

estabelecido pela Constituição de 88, que institui a estabilidade. Até certo ponto, esse

instituto é importante para o servidor público, pois, ao lhe garantir a estabilidade no

serviço público, lhe permite a construção de uma carreira, sem a interrupção do contrato

de trabalho devido à mudança de gestão.

Existe controvérsia a respeito de tal instituto. Rigolin (1989, p. 85,86) considera

que o regime estatutário revela-se vantajoso para a Administração, pois, além de ele

ser mais adequado à função pública, atende às particularidades do ente polı́tico.

Mas ao mesmo tempo que garante essa segurança, também traz à tona a

questão de servidores que entram para o serviço público atraı́dos por este e outros

benefı́cios, mas não desempenharão o seu trabalho de forma eficiente, traduzindo-se

em prejuı́zos à sociedade e aos cofres públicos.

O recrutamento e a seleção realizados por concursos têm foco

baseado em cargos e, não, em competências. A forma genérica como

os cargos são descritos possibilita a alocação das pessoas em áreas

com caracterı́sticas muito diferentes, mas, de fato, não supre as reais

necessidades em relação às competências necessárias para a

realização de suas atividades tı́picas (SCHIKMANN, 2010, p. 17).

Para que se conheçam as reais necessidades da organização em relação

a pessoal, é necessário realizar o planejamento de recursos humanos, que para

Schikmann (2010, p. 20) “visa sistematizar a avaliação das necessidades futuras

de pessoas na organização, com o objetivo de supri-la com um quadro de pessoal

adequado em relação ao perfil profissional e à composição quantitativa e qualitativa.”

É nesse sentido que se propõe a aplicação de uma nova metodologia de

seleção de candidatos. Da forma como hoje acontece, em especial para os cargos

técnico-administrativos com apenas a aplicação de prova escrita de conhecimentos

especı́ficos, não há como avaliar um candidato em relação às suas expectativas na

carreira. O candidato é avaliado apenas em termos de conhecimentos especı́ficos.

Para os cargos em que é exigido prova didática e de tı́tulos, ainda é possı́vel

avaliar outras questões, tais como a evolução na carreira, bem como a capacidade

do candidato de desenvolver uma aula. Mas ainda assim, essas provas não possuem

instrumentos que permitam uma avaliação mais aprofundada.
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Observa-se portanto, que as reformas administrativas brasileiras tiveram um

cunho inovativo, pois todas objetivaram trazer maior eficiência ao serviço público.

Neste sentido, a seguir será abordado o concurso público nas instituições

federais de ensino superior, com a exposição de como ele ocorre, e suas

particularidades, para que se tenha maior familiaridade com o tema, e assim se possa

tratar da inovação no concurso público.

2.4 O Concurso Público nas Universidades Federais

Por possuı́rem natureza jurı́dica de autarquia, as universidades também estão

sujeitas à exigência de realização de concurso público para contratação de seu corpo

docente e administrativo. Devido a isso, estão investidas de certa autonomia e poder

de autogestão, dentro dos limites legais a que estão sujeitas, para a realização de seus

próprios certames.

Essa autonomia foi conferida pela Constituição Federal de 1988, que dispõe, no

artigo 217, que “as universidades gozam de autonomia didático-cientı́fica, administrativa

e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princı́pio de indissociabilidade

entre ensino, pesquisa e extensão” (BRASIL, 1988).

Lago (2018, p. 34) julga que “a tradição universitária no Brasil é considerada

recente quando comparada às fundações de universidades pelos espanhóis em outros

territórios da América, que tiveram inı́cio a partir do século XVI.”

Para Souza (2012, p. 47) “o Ensino Superior no Brasil nasceu com a

transferência da sede do poder e da elite portuguesa para o Rio de Janeiro, em 1808”,

porém somente no perı́odo denominado Nova República, que vai da Proclamação da

República, em 1889, até a revolução de 1930 é que nascem as primeiras

universidades (SOUZA, 2012, p. 49). A partir de então, torna-se necessário definir

regulamentos e regras que disciplinam a contratação do pessoal docente e

administrativo para a manutenção da instituição.

Resumidamente, dentre os principais dispositivos a que as Universidades

estiveram sujeitas ao longo do tempo, tem-se o Decreto 8.659/1911, que dispunha

sobre a escolha dos professores, realizada pelo Governo, que os escolhia dentre

três nomes propostos pela Congregação, que por sua vez os escolhia com base em

seus tı́tulos e obras. Tal Decreto fixava também normas gerais sobre a contratação de

pessoal administrativo (BRASIL, 1911).

Em 1915, com o Decreto 11.530, há uma modificação na forma de seleção,

“com o estabelecimento de mais detalhes nos procedimentos de realização de certames,

além da apresentação de possibilidades do ingresso sem concurso público” (LAGO,
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2018, p. 34).

O Decreto 19.851/1931 (BRASIL, 1931) traz maiores mudanças, com a previsão

de concurso de provas e tı́tulos para o cargo de professor catedrático, o qual, após

aprovação, era submetido à apreciação da Congregação. Mediante sua concordância,

o professor era contratado por 10 anos, ao fim dos quais passava a gozar das garantias

de vitaliciedade e inamovibilidade, após novo concurso de tı́tulos.

Em 1934, com a promulgação da nova Constituição, “os concursos docentes

foram consolidados como dever da Administração Pública e seguiram o que era

estabelecido nas constituições seguintes em conjunto com as legislações pertinentes”

(LAGO, 2018, p. 35).

A partir desse momento, como uma exigência constitucional, os dispositivos

legais foram sendo aperfeiçoados pelo legislador, com o intuito de trazer cada vez

mais transparência e credibilidade aos certames. No quadro 1, estão representadas as

principais legislações que disciplinam a exigência do concurso público no Brasil. Note-

se porém, que não é uma lista exaustiva. Existem hoje, no Brasil, outros dispositivos

que também norteiam as Instituições nesse processo, conforme se vê.

Quadro 1 – Leis que versam sobre concurso público

Legislação Referência

Constituição Federal

de 1988

Estabelecer o concurso público de

provas ou provas e tı́tulos como condição

para preenchimento de cargos e empregos públicos

efetivos para os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário,

além do versar sobre o perı́odo de validade do concurso de,

no máximo,dois anos, com possibilidade prorrogação por

perı́odo igual,a prioridade de convocação entre os aprovados,

especificidades para determinados cargos.

Lei 8.112/1990

Versa sobre a previsão para reserva de vagas às

pessoas com deficiência, possibilidade de se estabelecer

mais uma etapa para o concurso público, publicidade

da validade e prorrogação de edital, impossibilidade

de abertura de concurso nos casos em que tiver

outro com validade não expirada (para o mesmo cargo),

possibilidade de pagamento de gratificação aos

envolvidos no concurso público.

Decreto 3.298/1999

Especifica como condições para uma reserva de vagas

para pessoas com deficiência, uma quantidade de vagas

no concurso público e condições (direitos e obrigações)

da organizadora e do candidato.

Decreto 6.593/2008
Regulamenta a isenção de taxa de inscrição em

concursos públicos do Poder Executivo.

Decreto 6.944/2009
Estabelece o concurso público como instrumento para o

fortalecimento da capacidade institucional.

Lei 12.990/2014

Dispõe sobre a reserva de vagas para as pessoas negras,

estabelecendo a quantidades e condições,

com validade de 10 anos.

Fonte: Lago (2018, p.28–29).
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Neste sentido, importa mencionar o Decreto 6944, de 21 de agosto de 2009,

que institui normas gerais para concurso públicos no âmbito da União. Para Barata

(2009, p. 41), ainda que tenha abordado o assunto de forma tı́mida, trouxe marcos

importantes para o processo de seleção.

Em 28 de março de 2019 foi publicado o Decreto 9.739, que além de trazer

novas determinações, revoga o Decreto 6.944. Este novo decreto traz novas medidas

de eficiência organizacional para o aprimoramento da administração pública federal,

dentre as quais o aperfeiçoamento das regras relativas ao concurso público (BRASIL(B),

2019).

De toda forma, o decreto traz as normas gerais relativas às práticas que as

Instituições devem tomar para proceder à abertura de editais de concurso público, sem

no entanto aprofundar-se nas regras especı́ficas, que devem estar previstas no edital.

O edital, conforme Meirelles (2000, p. 268), é a lei do certame.

A lei que cria o cargo, o emprego público ou a carreira para

determinado órgão, muitas vezes, apresenta as etapas que são

obrigatórias para o preenchimento das vagas. Quando a lei não

estabelece de forma clara ou rı́gida a forma de seleção, a organizadora

e o órgão contratante podem decidir por um processo que priorize a

avaliação do conhecimento exigido do candidato para determinada

função (RAUNHEITTI, 2016, p. 38)

As Leis 12.772/2012 e 11.091/2005, tratam, respectivamente, sobre a

estruturação do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal e a estruturação do

Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação (PCCTAE), no

âmbito das Instituições Federais de Ensino (IFE) vinculadas ao Ministério da Educação

(MEC). Ambas ocupam-se do concurso, estabelecendo caracterı́sticas especı́ficas de

cada etapa, bem como critérios de classificação e eliminação.

A composição das carreiras dentro dessas instituições fica dividida entre

Professor do Magistério Superior, que compreende Professor do Magistério Superior,

Cargo Isolado de Professor Titular-Livre do Magistério Superior, Professor do Ensino

Básico, Técnico e Tecnológico e Cargo Isolado de Professor Titular-Livre do Ensino

Básico, Técnico e Tecnológico, e os cargos Técnico-Administrativos (TAs), que estão

divididos por nı́veis de escolaridade, médio e superior.

Em ambas as carreiras, as provas são compostas de algumas etapas, sendo

que para o cargo de Professor do Magistério Superior existem algumas etapas a mais,

como prova didática e avaliação de tı́tulos, devido às especificidade da natureza do

cargo.

“O trabalho do mapeamento das competências e da determinação das

exigências para o cargo deve ser realizado previamente pelo órgão contratante”
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(RAUNHEITTI, 2016, p. 35,36). De posse desses dados, é que a Instituição dará

prosseguimento à abertura do edital, que deverá conter as especificidades do cargo

para o qual se pretende contratar.

Sendo assim, é a união desse conjunto de atos legais que regerá o processo

seletivo dentro da Instituição, levando-se sempre em consideração as particularidades

de cada carreira, bem como o maior ou menor grau de dificuldade das funções a serem

exercidas. As provas deverão portanto, ser elaboradas de acordo com esse grau de

dificuldade.

Estas questões devem ser levadas em conta pela comissão realizadora do

certame, a partir do que a área demandante da vaga a ser concursada definir como

temas mais ou menos importante a serem avaliados nas provas escritas e/ou práticas.

Verificam-se algumas particularidades em relação às provas que diferenciam os

cargos de professor e de técnicos administrativos. O candidato ao cargo de professor da

UTFPR é avaliado em 4 momentos distintos, sendo que os dois primeiros, prova escrita

e a prova didática são eliminatórios. As provas de memorial de trajetória acadêmica e

trabalho para a Instituição, e de tı́tulos, são classificatórias.

No caso especı́fico do docente, a prova didática é essencial para que a banca

examinadora possa avaliar suas aptidões para o exercı́cio da função do magistério. Tal

prova foi definida por como prova oral.

A prova oral só deve ser exigida para cargos cujos detentores

necessitem de apresentar-se em público, de fazer defesas, palestras,

aulas, etc., para que possa ser avaliada a necessidade de o candidato

bem se expressar, segundo a exigência do concurso (BARATA, 2009,

p. 44).

Essa etapa não está prevista para os os candidatos a cargos

técnico-administrativos, assim como a prova de tı́tulos. “Essa avaliação (prova de

tı́tulos) busca aferir o grau de aperfeiçoamento do candidato, devendo a organizadora

de concursos definir a pontuação com proporcionalidade aos cursos realizados e

certificados apresentados” (RAUNHEITTI, 2016, p. 39, 40).

“A Emenda Constitucional n. 19/98, que entabulou a Reforma Administrativa,

acrescentou que o concurso de provas ou provas e tı́tulos será definido de acordo com

a natureza e a complexidade do cargo ou emprego público, na forma prevista em lei”

(FORTINI; VIEIRA, 1996, p. 57).

Fortini e Vieira (1996, p. 60) discorrem que a fase da prova de tı́tulos deve

estar prevista na lei que cria o cargo, cabendo ao edital a definição da pontuação a ser

atribuı́da a cada documento; momento e forma de apresentação da documentação, de
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forma que todos os critérios de avaliação dos tı́tulos estejam definidos de forma clara,

para prévio conhecimento dos candidatos.

Para os cargos técnico-administrativos essa etapa não se faz necessária. Na

UTFPR, estes candidatos são avaliados por prova escrita de conhecimentos especı́ficos,

e, a depender do cargo, é exigida a formação especı́fica.

Para alguns cargos, tais como técnicos de laboratório/área, são exigidas provas

práticas, para avaliação da capacidade do candidato quanto ao desenvolvimento das

atividades pertinentes ao cargo concorrido.

Existe também exigência da etapa de exame de aptidão fı́sica e mental, de

caráter eliminatório, para ambos os cargos (docentes e técnico-administrativos). Os

exames são realizados pelo candidato e entregues ao médico perito da UTFPR, os

quais homologa os resultados apresentados, se estiverem em conformidade com o

exigido no edital.

No entanto, verifica-se que existe uma lacuna entre as provas de conhecimentos

especı́ficos e a contratação, pois não há outras etapas que avaliem o candidato quanto

à sua postura em relação ao cargo que exercerá, como afinidade com a área para a qual

será designado. Ainda que para alguns cargos técnicos existam provas práticas, estas

também não são capazes de avalizar as competências necessárias para o exercı́cio do

serviço público.

O candidato que pretende ingressar no serviço público deve estar

vocacionado para a carreira pública, a fim de que sua satisfação seja,

não só vencimental, mas também prazerosa, desenvolvendo habilidades

e capacidades, de modo a contribuir para uma mudança do perfil

do Estado de prestador de serviços públicos e, com isso, alcançar

a eficiência tão desejada por todos (BARATA, 2009, p. 41).

Diante do que dispõe Barata (2009, p. 41) o concurso público é a “forma de

acesso seguramente o mais indicado, necessitando tão somente ser aperfeiçoado e

garantir a seriedade de quem o realiza.” Segundo a autora esse aperfeiçoamento já tem

acontecido no Brasil, e ela traz também uma importante descrição de qual candidato é

mais adequado para o exercı́cio da função pública.

Conforme visto no subitem 2.3.3, ao longo do tempo, as reformas

administrativas se propuseram a trazer esse aperfeiçoamento para o serviço público.

Na próxima seção, será abordado o tema serviço público e o papel da Universidade

enquanto prestadora de serviço educacional.
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2.5 Qualidade no Serviço Público no Contexto da Educação Superior

Considerando o perfil da administração pública da atualidade, verifica-se um

aumento do interesse na qualidade da prestação do serviço público. A sociedade,

usuária desse serviço, tem vindicado um tratamento eficiente e eficaz na solução de

suas demandas aos órgãos públicos.

Com isso, em tempos de crescente modernização e inovação tecnológica,

as instituições públicas precisam trazer ao seu serviço as melhores práticas para o

atendimento das solicitações recebidas. As Instituições de Ensino Superior - IES, são,

portanto, agentes desse processo.

“Desse modo, a nova gestão pública tem uma série de peculiaridades que dizem

respeito à necessidade de se ter instrumentos gerenciais e democráticos novos para

combater os problemas que o Estado enfrenta no mundo contemporâneo” (ABRUCIO,

2007, p. 74,75).

2.5.1 O Conceito de Serviços e sua Aplicação ao Serviço Público

Antes de tratar do tema serviço público propriamente dito, faz-se oportuno uma

breve explanação do que o setor de serviços representa para a economia.

Apesar de por muito tempo o setor de serviços ter sido considerado o terceiro

setor da economia, devido à dificuldade de mensuração da riqueza gerada por ele,

para Patuzzo e Mantovani (2016), “o setor de serviços vem ganhando importância

crescente na economia mundial. Enfatizamos sua importância para a geração de

emprego, especialmente em atividades inovadoras.”

Ratificando a definição dos autores, pode-se citar que “a ampliação da

participação dos serviços no emprego teve o efeito de aumentar a produtividade

agregada da economia” (SILVA; FILHO; KOMATSU, 2016, p. 5). Com isso, “el papel de

los servicios parece haber sido fundamental para explicar el éxito de algunos paı́ses en

el proceso de incorporación de innovaciones, propias o adaptadas, a la producción de

bienes y otros” (PATUZZO, 2011, p. 29).

Do exposto, verifica-se que mesmo tendo sido considerado como um setor

pouco importante dentro da economia por muito tempo, nos últimos anos essa visão

modificou-se, visto que o setor trouxe a inovação para as suas práticas, possibilitando

o seu crescimento na economia dos paı́ses.

Los servicios contribuyen al crecimiento económico y al desarrollo

mediante la creación de una economı́a más competitiva y la aportación

de nuevos puestos de trabajo, mejorando el acceso a los servicios

considerados esenciales y estimulando el comercio en ámbitos como los
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negocios y las finanzas, las telecomunicaciones, construcción, el medio

ambiente, la distribución, la atención sanitaria, educación y servicios

culturales. Estos son el eje de una economı́a integrada y eficaz, a nivel

nacional, regional y mundial (PATUZZO, 2010).

Compreende-se, portanto, a importância do processo inovativo para a

economia em geral. Devido à preocupação em se trazer inovação para suas práticas, é

possı́vel verificar um aumento na geração de empregos que contribuem para que a

movimentação econômica cresça.

Da mesma maneira, no serviço público, destaca-se sua relevância para

propiciar que melhorias sejam implantadas e assim, chegue-se a um nı́vel muito mais

especializado de prestação do serviço público do que se tem hoje.

Para Di Pietro (2019, p. 99) “vale dizer que o conceito de serviço público

permanece no direito brasileiro como atividade que constitui dever do Estado

(independentemente da forma como o prestará, direta ou indiretamente).”

Se o Estado tem o dever de oferecer este serviço, é direito do cidadão exigir a

sua prestação, “o que pode ser feito individual ou coletivamente, na esfera administrativa

ou judicial, por intermédio dos entes públicos ou privados legitimados para a defesa de

direitos difusos e coletivos” (DI PIETRO, 2019, p. 99).

Neste sentido, o serviço público contrapõe-se ao setor de serviços da economia,

cujo objetivo é a geração de riqueza econômica. Aqui, destaca-se que a riqueza a

ser gerada pelo serviço público é a satisfação do cidadão no atendimento de suas

necessidades.

No entanto, isso não quer dizer que o serviço público não possa gerar riqueza,

além de atender às necessidades da sociedade.

Também decorre da Constituição a existência de atividades que

constituem deveres do Estado, porém sem previsão de exclusividade,

já que também são expressamente abertas à iniciativa privada. Trata-se

dos serviços sociais não exclusivos do Estado, dentre eles a saúde, a

educação, a assistência social, a cultura, a previdência (DI PIETRO,

2019, p. 99).

Tais serviços podem então ser oferecidos pelo próprio Estado, ou concedidos

ao particular para sua prestação. Esse tipo de prestação de serviço concorre para o

giro econômico.

Quando se trata de serviços públicos, a noção do cliente acerca do que

é possı́vel e desejável melhorar é muito menos objetiva e mensurável

do que na compra de um produto industrializado ou num serviço de

assistência técnica a um eletrodoméstico (INOJOSA; FARRAN, 1994,

p. 2).
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Situações como as descritas pelas autoras é que favorecem que a prestação do

serviço público seja difı́cil de qualificar. É certo que um serviço prestado com qualidade

garante a satisfação de quem o recebeu. De igual modo, deve acontecer com o serviço

público.

2.5.2 Qualidade no Serviço Público: uma Exigência Constitucional

Inserido no art. 37 da Constituição Federal por meio da Emenda Constitucional

nº 19/98, o princı́pio da eficiência fixou regras fundamentais para o melhoria da

prestação do serviço público por seus agentes.

Para que se possa alcançar a qualidade esperada na prestação de
serviços da administração pública, é necessário que se estabeleçam

regras de governança que guiarão os agentes na direção dos

interesses dos indivı́duos de forma estável e permanente – sustentável

– e, sobretudo, sob o estrito ditame da legalidade administrativa
(SOUZA; SOUZA, 2019, p. 4).

Estas regras já foram traçadas por governos anteriores, conforme visto

anteriormente, por meio das reformas administrativas, e também tem sido objeto do

atual governo brasileiro. Ainda que não tenha alcançado o êxito que se propôs, a

Administração Pública vem trabalhando no sentido de trazer inovação às práticas de

gestão pública, dentre elas, à gestão de pessoas.

Em 1998, o Ministério da Administração e Reforma do Estado (Mare)
lançou a Polı́tica Nacional de Capacitação dos servidores públicos
federais a partir do Decreto nº 2.794, cujos objetivos eram a melhoria

da eficiência do serviço público e da qualidade dos serviços prestados

ao cidadão (CAMOES; MENEZES, 2016, p. 22).

Desse perı́odo em diante, houve um crescimento na preocupação dos governos

seguintes, com o lançamento de polı́ticas que visavam a capacitação dos servidores

públicos, objetivando a melhoria na prestação do serviço.

No governo do presidente Lula, com o lançamento da Polı́tica Nacional de

Desenvolvimento de Pessoas - PDNP, foi publicado o Decreto 5.707/2006, que instituiu

a Polı́tica e as Diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoal da administração pública

federal direta, autárquica e fundacional. Já no artigo 1º, inciso I o decreto explanou

a sua finalidade, dentre outras: “I - melhoria da eficiência, eficácia e qualidade dos

serviços públicos prestados ao cidadão” (BRASIL, 2006).

Começa então uma preocupação com a profissionalização dos servidores

públicos, para a prestação do serviço público dotada destes três requisitos: eficiência,

eficácia e qualidade. Tal previsão legal promoveu a profissionalização do servidor, pois
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este precisou buscar especializar-se para atender ao disposto no decreto, ao mesmo

tempo em que se profissionaliza para melhor prestação do serviço ao cidadão.

Em 2019, este decreto é revogado pelo Decreto 9.991, que traz

modernizações à PNDP, sem no entanto deixar de lado a preocupação com a

excelência na prestação do serviço público, ao dispor já no artigo 1º que sua finalidade

é “promover o desenvolvimento dos servidores públicos nas competências necessárias

à consecução da excelência na atuação dos órgãos e das entidades da administração

pública federal direta, autárquica e fundacional” (BRASIL(A), 2019).

Conforme exposto ao longo deste capı́tulo, o crescimento de uma economia

tem grande contribuição do setor de serviços. As Instituições de Ensino Superior,

responsáveis pela prestação do serviço público educacional de nı́vel superior, podem

ser consideradas como agentes desse processo, visto que o usuário do seu serviço, o

aluno, após a conclusão de suas atividades acadêmicas entrará para o mercado de

trabalho, trazendo sua contribuição para a economia.

Por esta razão, é tão importante trazer a discussão da inovação para o serviço

público, principalmente no que tange aos concursos públicos, objeto deste estudo. A

seguir, será abordada a inovação em relação ao concurso público, sua importância e

suas possibilidades.

2.6 Inovação e Concurso Público

Ao longo deste trabalho, foram citadas as possibilidades de inovação para o

concurso público. Objetivando a aplicação do termo efetivamente no serviço público,

torna-se imprescindı́vel conceituar, à luz do que se tem publicado, a inovação em

serviços, e, mais especificamente, inovação em serviço público.

“A inovação está cada vez mais presente no cotidiano das organizações,

exigindo das empresas atitudes estratégicas como forma de manter a sua

competitividade no mercado” (KATO et al., 2008, p. 128).

Por esta perspectiva, similarmente, o setor público precisa trazer para o seu

cotidiano, as práticas de inovação presentes na iniciativa privada, na busca de ofertar o

melhor serviço ao cidadão que é o seu cliente.

Em um contexto de serviço público, o enfoque a ser adotado quanto à

inovação é o de inovação em serviços. Ressalte-se que não deve ser

desmerecida a importância da literatura sobre inovação na perspectiva

industrial, tendo em vista que os estudos atuais sobre inovação em

serviços têm se dedicado a identificar pontos comuns nas teorias de
inovação que englobem bens e serviços suficientemente, sem

desconsiderar as peculiaridades de cada caso (AMARAL, 2013,

p. 45,46).
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Como bem explicitado pela autora, existe uma correspondência entre os

estudos da inovação para a indústria com a inovação em serviços. Não é possı́vel

dissociar os dois tipos, visto que ambas possuem o mesmo fundamento, que é a

introdução de mudanças, melhorias ou mesmo a criação do novo.

Da mesma forma, Lima e Vargas (2012, p. 387) concordam com a posição

de Amaral, ao explanar que “os primeiros estudos sobre inovação em serviços eram

fortemente influenciados por pesquisas de inovação no setor industrial.”

Considerando a definição de Koch e Hauknes (2005, p.9), “inovação é a

implementação ou desempenho de uma nova forma especı́fica ou repertório de ação

social, implementada deliberadamente por uma entidade no contexto dos objetivos e

funcionalidades de suas atividades”, enquanto Lima e Vargas (2012, p. 387) dispõem

que a “inovação tem sido reconhecida como uma das caracterı́sticas essenciais das

economias contemporâneas e motor do desenvolvimento econômico.”

O processo inovativo não é um processo estático, onde se implanta uma

inovação e não há mais desdobramentos, conforme bem conceitua Farah (2008, p.4),

ao explanar que é resultante de um processo de criação coletiva, e que o fato de ter

sido adotado em determinado local, não enseja o seu encerramento. È um processo de

cuja criação participam aqueles que se beneficiarão das mudanças que ocorrerão com

a sua implantação. Essas mudanças tanto podem ser incrementais, quanto constantes.

Importante definição também é dada por Farah (2008, p. 6) para o processo

de inovação, ao explanar que “trata-se da capacidade de dar uma resposta a novos

problemas ou de dar uma resposta a velhos problemas de uma forma nova e bem

sucedida.”

É conveniente entender que a adoção ou implantação de processos

eficientes de gestão, utilizados em um contexto de busca de

modernização e eficiência da administração pública (no caso a

implantação de um modelo de gestão por competências) foi estudada

como inovação no âmbito de uma organização pública prestadora de

serviços (AMARAL, 2013, p. 53).

A universidade enquadra-se no que se pode considerar uma instituição

prestadora de serviços, pois além de ofertar o ensino ao seu cliente, os alunos, ela

possui o tripé do ensino, pesquisa e extensão, e precisa oferecer uma contrapartida à

sociedade do que tem produzido enquanto instituição de ensino. Considerando a

especificidade da atuação do servidor público, falar de inovação em serviço é o

caminho mais correto quando se trata da inovação.

Dias et al. (2016) destacam que as organizações públicas passaram a buscar

o alinhamento com as modernas tendências de gestão existentes na atualidade,

muitas delas já consagradas no âmbito da iniciativa privada, sendo que “inovações
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organizacionais podem melhorar a qualidade e a eficiência do trabalho, acentuar a troca

de informações e refinar a capacidade empresarial de aprender e utilizar conhecimentos

e tecnologias” (FINEP, 2005, p.17).

Sendo assim, trazer os instrumentos e metodologias que a iniciativa privada

utiliza no momento da seleção e recrutamento de seus colaboradores, para a

Administração Pública, contribuirá para a modernização de um processo a que as

instituições públicas estão obrigadas, mas que, neste momento, não está imbuı́da de

instrumentos que possibilitem novas formas de avaliação do candidato, além do

conhecimento teórico e, em alguns casos mais especı́ficos, às avaliações escritas.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A adoção do método correto para o alcance dos objetivos propostos para

uma pesquisa é fundamental para que se tenha credibilidade e rigor cientı́fico. Nesse

sentido, o pesquisador precisa preocupar-se em proceder eticamente, primando pela

imparcialidade na análise e divulgação dos resultados alcançados por sua pesquisa.

A fim de que se alcance a credibilidade no alcance dos objetivos propostos,

decidiu-se pela divisão deste capı́tulo nas seguintes seções, as quais evidenciam as

etapas percorridas durante esta pesquisa: a) delineamento da pesquisa; b) metodologia;

c) coleta de dados; d) população.

3.1 Delineamento da pesquisa

O universo de uma pesquisa pode ser muito variado, e por essa razão, existem

diferentes formas de se delimitá-la. Diversos métodos e técnicas podem ser aplicados

a uma mesma pesquisa, de forma que se alcancem resultados confiáveis e que se

complementem.

Para Gil (2010, p. 29) “os ambientes em que ocorre a pesquisa são muito

diversificados. Também são muito diversos os métodos e técnicas utilizados para coleta

e análise dos dados.” Devido a isso, para o autor é necessário classificar as pesquisas

segundo o seu delineamento.

Por delineamento, entende-se o planejamento da pesquisa em sua

dimensão mais ampla, que envolve os fundamentos metodológicos,

a definição dos objetivos, o ambiente da pesquisa e a determinação

das técnicas de coleta e análise de dados. Assim, o delineamento da

pesquisa expressa tanto a ideia de modelo quanto a de plano (GIL,

2010, p. 29).

Os instrumentos metodológicos apresentados a seguir, delineiam esta pesquisa,

e indicam sua classificação, método de coleta e tratamento dos dados utilizados, e a

delimitação e descrição do objeto de estudo.

3.2 Metodologia

A descrição da metodologia utilizada é parte essencial de uma pesquisa, para

que se conheçam suas particularidades e elementos chaves, assim como a descrição

dos métodos utilizados contribui para uma melhor compreensão de como se chegou

aos resultados alcançados.
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Em sentido mais genérico, método, em pesquisas, seja qual for o tipo, é a

escolha de procedimentos sistemáticos para descrição e explicação de um estudo. No

desenrolar da pesquisa, podem aparecer vários tipos de métodos (FACHIN, 2017,

p.27).

Outra importante definição dada pela autora, é a que de

O método é um instrumento do conhecimento que proporciona aos

pesquisadores, em qualquer área de sua formação, orientação geral

que facilita planejar uma pesquisa, formular hipóteses, coordenar

investigações, realizar experiências e interpretar os resultados

(FACHIN, 2017, p. 27).

Considerando os objetivos propostos, quais sejam, construir o conjunto de

critérios que contribuam para a solução dos problemas enfrentados nas contratações,

esta é uma pesquisa aplicada, segundo definição dada por Barros e Lehfeld (2007,

p. 93), que dispõem que “a pesquisa aplicada é aquela em que o pesquisador é movido

pela necessidade de conhecer para a aplicação imediata dos resultados. Contribui para

fins práticos, visando à solução mais ou menos imediata do problema enfrentado na

realidade.”

Pretende-se, portanto, a aplicação dos resultados desta pesquisa na proposição

de uma nova metodologia a ser utilizada nos concursos públicos da UTFPR, a partir do

estudo das instituições de ensino superior privadas do paı́s.

Segundo parâmetros expostos por Gil (2010, p. 27), classificada quanto aos

seus objetivos, pode ser considerada do tipo exploratória, pois “tem como propósito

proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explı́cito

ou a construir hipóteses”, assim como para Nascimento (2008, p. 110), ela “tem

por objetivo permitir um aprofundamento maior sobre os temas ou questões com as

quais o pesquisador não esteja ainda muito familiarizado ou que disponha de poucas

informações, criando as condições de formulação de hipóteses.”

Como uma pesquisa exploratória, objetiva-se uma investigação aprofundada

sobre o tema concurso público, sobre as normas e os regulamentos que regem esse

importante instituto, possibilitando conhecer suas particularidades.

Partindo-se do pressuposto da realização do levantamento e análise de editais,

atos normativos e envio de questionário, como método de abordagem, é uma pesquisa

qualitativa com suporte quantitativo.

O pesquisador qualitativo utiliza técnicas para coletar dados, como a

observação não estruturada, entrevistas abertas, revisão de documentos, discussão

em grupo, avaliação de experiências pessoais, registro de histórias de vida e interação

e introspecção com grupos ou comunidades (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013,
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p. 34).

Pois, a pesquisa qualitativa possibilita ao pesquisador abordar experiências

pessoais, de seu cotidiano, em sua pesquisa. Por essa perspectiva, pretende-se trazer

as situações vivenciadas no departamento de Recursos Humanos da Universidade

Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Câmpus Campo Mourão.

Além disso, a pesquisa qualitativa caracteriza-se também pela revisão de

documentos, que no presente caso, deu-se mediante a análise dos editais das

instituições de ensino, coletados em seus sites, bem como dos editais de concurso

público coletados no site da UTFPR.

No entanto, pela utilização de dados estatı́sticos, esta pesquisa serve-se dos

princı́pios da pesquisa quantitativa, pois esta dará suporte à análise qualitativa,

conforme (MARCONI; LAKATOS, 2010, p. 90), que cita que “o papel do método

estatı́stico é, antes de tudo, fornecer uma descrição quantitativa da sociedade,

considerada como um todo organizado.”

Esta utilização deu-se para o cálculo dos percentuais de utilização das etapas

de seleção pelas instituições, bem como para evidenciar quantitativamente a opinião

dos servidores entrevistados.

3.3 Coleta de Dados

A coleta dos dados, definida como “o registro dos dados, que deve seguir

métodos e técnicas especı́ficos para cada objetivo de estudo documental, pois a

sua classificação não constitui, por si só, uma pesquisa” (FACHIN, 2017, p. 138), foi

realizada a partir da pesquisa em sites de universidades particulares que não realizam

concurso público, bem como no site da UTFPR. A realização da coleta dos dados

ocorreu nos meses de fevereiro a abril de 2020.

“A escolha do instrumento de pesquisa, porém, dependerá do tipo de

informação que se deseja obter ou do tipo de objeto de estudo” (BARROS; LEHFELD,

2007, p. 105). Para esta pesquisa, portanto, foram utilizadas as pesquisas documental

e bibliográfica, e o questionário exposto no Apêndice A.

A pesquisa bibliográfica pode ser conceituada como “colocar o pesquisador

em contato direto com tudo que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto,

inclusive conferências seguidas de debates que tenham sido transcritos por alguma

forma, quer publicadas, quer gravadas” (MARCONI; LAKATOS, 2010, p. 29).

Essa definição é corroborada por Gil (2010, p. 29) que cita que “a pesquisa

bibliográfica é elaborada com base em material já publicado. Tradicionalmente, esta
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modalidade de pesquisa inclui material impresso, como livros, revistas, jornais, teses,

dissertações e anais de eventos cientı́ficos.”

No entanto, o próprio autor considera que com a disseminação das novas

tecnologias já devem ser consideradas como pesquisa bibliográfica o que se pode

encontrar em outras fontes, como discos, fitas magnéticas, CDs, bem como materiais

disponibilizados na internet.

A pesquisa documental, de acordo com Nascimento (2008, p. 120) “é aquela

que usa como fonte de investigação materiais que ainda não sofreram nenhum tipo

de análise.” Nascimento julga que a pesquisa documental pode ser confundida com a

pesquisa bibliográfica, mas que, embora sejam semelhantes, possuem diferenças na

natureza das fontes utilizadas, pois na documental utiliza-se materiais que ainda não

foram explorados, enquanto na pesquisa bibliográfica, são utilizadas as contribuições

de vários autores que já versaram sobre o assunto.

Como pesquisa documental, para este estudo, realizou-se a leitura de leis,

regulamentos, editais, normas que disciplinam o assunto. Como pesquisa bibliográfica,

a partir de publicações sobre o tema, como livros, dissertações, artigos e teses, dentre

outros.

Para coleta de informações, também foi aplicado questionário. “O questionário

é um instrumento de coleta de dados, constituı́do por uma série ordenada de perguntas,

que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador” (MARCONI;

LAKATOS, 2010, p. 184).

A escolha das questões que compõem o questionário deu-se pensando na

realidade vivenciada pelos departamentos de recursos humanos da UTFPR, buscando

conhecer a sua visão a respeito do assunto.

3.4 População

Para Gil (2010, p. 163), a população “envolve informações acerca do universo

a ser estudado, da extensão da amostra e da maneira como será selecionada”. Para

esta pesquisa, tem-se como população as instituições de ensino superior privadas do

paı́s, por meio da pesquisa em seus sites, e a UTFPR. Com essa busca, buscou-se

selecionar editais de contratação de docentes ou funcionários administrativos para

análise.

Para a escolha das instituições, utilizou-se o Ranking Universitário da Folha

(RUF) 2019 e o Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC) do ano de 2018.

O levantamento realizado pelo RUF avaliou 197 universidades no ano de
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2019, entre públicas e privadas, de todo o paı́s, tendo como principais critérios

o ensino, pesquisa, mercado, inovação e internacionalização. O RUF é realizado

anualmente, e engloba todas as universidades ativas do paı́s, utilizando dados nacionais

e internacionais dos critérios citados, bem como pesquisas de opinião do Datafolha.

Como o RUF considera também as instituições públicas, estas foram excluı́das

para esse estudo, visto que a contratação nessas instituições se dá por meio do

concurso público, restando um total de 93 universidades particulares a serem

estudadas.

O Índice Geral de Cursos (IGC) é um indicador de qualidade formulado pelo

Ministério da Educação (MEC) que avalia as Instituições de Ensino Superior, e as

classifica atribuindo notas de 1 a 5. É obtido por meio do “cálculo da média ponderada

envolvendo as notas contı́nuas de Conceitos Preliminares de Curso (NCPCc) dos cursos

de graduação e os Conceitos Capes dos cursos de programas de pós-graduação stricto

sensu das Instituições de Educação Superior” (BRASIL(C), 2019).

Para a delimitação das Instituições a serem analisadas, extraı́ram-se as

Instituições de Ensino Superior (IES) que obtiveram nota 4 ou 5 no IGC, resultando

num total de 370 Instituições. Similarmente ao RUF, também foram excluı́das as

universidades públicas, restando apenas as IES privadas. Da comparação dos dois

rankings, foram encontradas 36 Instituições que aparecem nas duas relações, ficando

então um total de 427 Instituições.

Desse total, foi realizada pesquisa em seus sites, para levantamento das formas

de divulgação de vagas e contratação, e quais são as etapas do processo de seleção.

Nas universidades públicas toda divulgação é feita em seus sites institucionais, bem

como devem ser publicados nos veı́culos oficiais de divulgação do governo, sendo

o Diário Oficial da União, para as universidades federais, ou órgão equivalente nos

Estados, para as universidades estaduais.

Devido à caracterı́stica de instituição pública, as universidades públicas são

obrigadas à publicização de todos os seus atos, em seu portal institucional. Gastos de

qualquer espécie, desde a compra de materiais até os valores das remunerações dos

servidores, gastos com diárias e passagens, devem estar disponı́veis para consulta à

comunidade.

Diferentemente, as instituições privadas não têm essa obrigatoriedade, devido

às suas caracterı́sticas de empresas públicas ou fundações, portanto os dados

disponı́veis são bastante resumidos na maior parte das situações.

A UTFPR complementou a população estudada, por meio do estudo dos editais

de contratação de docentes e técnicos administrativos, cuja análise possibilitou apontar

as fragilidades do concurso público na instituição pública. Ainda em acréscimo, foi
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encaminhado questionário (Apêndice A) aos responsáveis pela gestão de pessoas

da UTFPR, para que se conhecesse suas percepções acerca do concurso público na

UTFPR.

Cabe salientar que a utilização da UTFPR como o único meio de estudo é

devido à padronização dos concursos públicos federais. Ou seja, o modo de contratação

é o mesmo em todas as IES federais, pois seguem as leis vigentes.
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4 ANÁLISE DOS DADOS

Neste capı́tulo de análise dos dados e apresentação dos resultados, será

apresentado um breve relato da UTFPR e sua missão, bem como uma breve análise

dos editais de concurso para docentes e TAs e a análise do questionário encaminhado

aos gestores de recursos humanos dos 13 câmpus da UTFPR.

Em seguida, serão apresentados os resultados obtidos da pesquisa nos sites

das universidades particulares brasileiras, com análise dos editais encontrados para a

oferta de vagas, para, então, elaborar uma nova metodologia para a UTFPR.

Salienta-se que este é um estudo inédito, visto que não foram encontradas

outras pequisas que se propusessem a realizar um aprofundamento nas questões do

concurso público, de maneira a propor mudanças nas aplicações das provas, da forma

como foram apresentadas aqui.

4.1 Contextualização da Universidade Tecnológica Federal do Paraná

A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), é a única universidade

tecnológica do paı́s, com um histórico peculiar, pois foi transformada a partir do Centro

Federal de Educação Tecnológica do Paraná, o Cefet-PR. Anteriormente ao Cefet-PR,

foi a Escola de Aprendizes Artı́fices, fundada em 1909.

Com isso, a UTFPR possui uma longa jornada na educação, em especı́fico

a educação profissional. Hoje, enquanto universidade, está focada especialmente

na graduação, pós-graduação e na extensão, oferecendo cursos de acordo com as

necessidades das regiões nas quais estão inseridos os seus 13 câmpus, abrangendo

todo o estado do Paraná.

A universidade oferece também o curso técnico integrado de nı́vel médio, nos

Câmpus Campo Mourão, Curitiba e Pato Branco, porém nestes dois últimos as turmas

estão em processo de finalização. Apenas o Câmpus Campo Mourão oferta vagas

anualmente para entrada no curso técnico.

Atualmente conta com 2.549 professores e 1.176 técnicos-administrativos

e tem como missão “Desenvolver a educação tecnológica de excelência, construir

e compartilhar o conhecimento voltado à solução dos reais desafios da sociedade”

(UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ, 2020b).

Considerando a missão da universidade, que é a oferta de educação de

excelência, para atingir o seu propósito, necessita contar com uma equipe de

profissionais qualificados e empenhados para o alcance destes objetivos. Assim, é

necessário que os novos servidores que chegarão à Instituição estejam imbuı́dos
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desta visão, e que tragam ao serviço público a qualidade e a eficiência almejados.

Esse quantitativo de servidores ativos da Instituição faz-se necessário para

atender à demanda crescente que a consolidação do ensino superior tem

experimentado. Com uma história centenária, observa-se que não é uma jovem

instituição, assim, uma das formas de abertura de vagas, é pela aposentadoria de

servidores.

Com a aposentadoria, é declarada a abertura da vaga anteriormente ocupada

por esse servidor, fazendo-se necessário um provimento da vaga. E este provimento

se dará ao candidato aprovado no concurso público.

Naturalmente, esta é apenas uma das situações de abertura de vaga. Pode-se

citar também a criação de novos cargos pelo governo, solicitações de exoneração de

servidores, dentre outros, sendo então necessária a realização de concurso público

para o preenchimento da vaga desocupada.

4.2 Concurso Público na UTFPR

Os servidores da UTFPR estão sujeitos à Lei 8.112/1990, que dispõe sobre o

regime jurı́dico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações

públicas federais. O dispositivo disciplina o concurso público, assim como outros

dispositivos legais, conforme já estudado nos capı́tulos anteriores.

A UTFPR possui em sua estrutura organizacional a Assessoria de Concurso

Público (ASCOP), ligada à Diretoria de Gestão de Pessoas (DIRGEP), que por sua vez,

é diretamente ligada à Reitoria.

As autorizações de abertura de editais, bem como o processo de preparação

dos certames estão sob a responsabilidade da ASCOP, em conjunto com as

Coordenadorias de Gestão de Recursos Humanos dos câmpus.

Com isso, os editais seguem uma padronização, para atendimento da

legislação. Da análise de um edital para determinado cargo, tem-se as informações

básicas necessárias, comuns a todos os editais para o mesmo cargo, ainda que sejam

de câmpus ou áreas de conhecimento distintas, juntamente com as informações

especı́ficas das áreas de conhecimento requeridas do cargo a ser concursado.

Neste momento, far-se-á a distinção entre o concurso para professor e o

concurso para os cargos técnicos-administrativos, devido às particularidades das provas

de cada cargo.
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4.2.1 Concurso para Professor do Magistério Superior

Na UTFPR, os docentes são contratados para o Cargo de Professor do

Magistério Superior, tendo em vista tratar-se do cargo de professor do ensino superior.

Devido à sua caracterı́stica de Cefet antes de sua transformação em

universidade, existe um grande número de docentes pertencentes à classe de

Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT). Para esta classe, no

entanto, o Ministério da Educação (MEC) não tem autorizado abertura de concurso na

UTFPR.

Para a análise dos editais de concurso para professor do magistério federal,

foi utilizado o Edital 002/2019 - CPCP - CT. A utilização deste edital deu-se em função

de que todos os editais da UTFPR seguem um padrão, alterando apenas a área de

conhecimento de acordo com a necessidade de provimento da vaga do departamento

demandante.

Verifica-se então a divisão das provas em quatro fases distintas: prova escrita,

prova de desempenho de ensino, memorial de trajetória acadêmica e plano de trabalho

para a instituição, e prova de tı́tulos. Observa-se que não existe etapa de avaliação

psicológica, ou entrevista, onde seja possı́vel avaliar outras aptidões, além da avaliação

de conhecimentos especı́ficos para o exercı́cio do cargo.

Somente para o candidato aprovado em primeiro lugar e convocado para a

entrega de documentos, é solicitada a entrega de atestado psiquiátrico, juntamente

com outros atestados e exames de aptidão fı́sica e mental, realizados em laboratório.

Apesar dessa previsão, a avaliação psiquiátrica pode ser realizada por médico

externo à universidade, e tem como objetivo avaliar a sua capacidade mental para

assumir o cargo. No entanto, não se aprofunda como uma avaliação psicológica de

caráter eliminatório, que busque a eliminação de candidatos que não atendam ao perfil

de servidor público, pois a avaliação é realizada pelo profissional da saúde para auferir

se o candidato é ou não capaz, por anamnese, e não uma análise de perfil e conduta.

Em relação às provas escrita e de desempenho de ensino, sua correção é

realizada por uma banca examinadora, que deve ser composta de professores da

própria universidade, mais um professor externo à universidade, preferencialmente, da

mesma área de atuação da área concursada.

Não existe no Brasil uma legislação especı́fica que determine as normas a

serem seguidas por tais docentes, componentes desta banca, no entanto, é fato que

devem primar por seguir os princı́pios da legalidade, impessoalidade e moralidade,

dentre outros, norteadores da conduta do servidor público.
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Assim, mesmo não havendo previsão explı́cita sobre quais critérios

técnicos e cientı́ficos devem ser observados na composição de bancas

examinadoras, nem mesmo quais as relações entre candidatos e

membros avaliadores que caracterizam impedimento e suspeição, a

Administração deve agir de modo a garantir a lisura dos certames,

respaldando suas decisões em legislações pertinentes ao tema (LAGO,

2018, p. 40).

Os editais de concursos para professores da UTFPR já discriminam as

situações em que os professores não devem ser indicados para atuarem como banca

examinadora. Se possuı́rem uma das relações listadas abaixo com algum candidato, os

membros da banca devem declarar-se impedidos de atuarem no processo em questão.

1. cônjuge, companheiro ou parente consanguı́neo ou afim, em linha

reta ou colateral, até o terceiro grau;

2. tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha

ou representante, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge,

companheiro ou parente e afins até o terceiro grau;

3. esteja litigando judicial ou administrativamente com candidato ou

respectivo cônjuge ou companheiro;

4. integre ou tenha integrado grupo de pesquisa ou projetos de pesquisa

e extensão, na condição de coordenador ou colaborador, nos últimos

cinco anos anteriores à data de publicação da portaria de composição

da banca;

5. tenha desempenhado funções como superior ou subordinado direto,

inclusive em outras instituições de ensino, nos últimos cinco anos;

6. sido orientador ou coorientador de atividades acadêmicas de

conclusão de curso ou estágio pós-doutoral, de estágio ou de

pós-graduação lato sensu ou stricto sensu;

7. tenha sido coautor de trabalhos técnico-cientı́ficos nos cinco anos

anteriores à data de publicação da portaria de composição da banca.

Excepcionam-se deste artigo os resumos dos trabalhos

técnico-cientı́ficos publicados em anais de reuniões cientı́ficas;

8. que tenha amizade ı́ntima ou inimizade notória com algum dos

candidatos ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e

afins até o terceiro grau;

9. aplicam-se também os impedimentos e suspeições dos artigos 144 e

145 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) (UNIVERSIDADE

TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ, 2020a).

Se verificada alguma das relações acima entre um candidato e um membro da

banca examinadora, todo o certame pode ser prejudicado, acarretando prejuı́zos aos

cofres públicos, pois há todo um custo de logı́stica envolvido no processo, bem como o

prejuı́zo à moral da instituição.

Observa-se que as etapas a serem avaliadas pela banca examinadora possuem

um certo grau de subjetividade que precisa ser sanado. Apesar dos pontos a serem
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avaliados na prova de desempenho de ensino já estarem previamente elencados e

a prova escrita ser corrigida por todos os membros, no processo às cegas, percebe-

se que a prova que possui menor grau de subjetividade é a prova de tı́tulos, pois a

pontuação já está previamente estipulada pelo edital.

Nos concursos públicos, as provas orais caracterizam-se como

mecanismos de avaliação que, além de serem mais dotados de

subjetividade do que as provas discursivas, examinam aspectos

psicoemocionais dos candidatos. Há, no entanto, uma crı́tica geral

quanto à eficiência de apreciação da efetiva capacidade do

concursando arguido, justamente em razão da pressão psicológica e

nervosismo que tal espécie de exame é capaz de suscitar em
praticamente qualquer aspirante ao cargo ou emprego público

(CARVALHO FILHO, 2008, p. 95).

A banca examinadora responsável pela correção das provas escritas e atuação

na prova de desempenho de ensino é especializada na área cientı́fica do concurso.

Por isso deve abster-se de realizar julgamentos a respeito dos candidatos que possam

caracterizar-se como avaliação psicológica.

Durante a correção das provas “a igualdade de condições a todos que

concorrem à vaga deve ser preservada, com a avaliação voltada à eliminação de

julgamentos, muitas vezes subjetivos, baseados em impressões, preferências ou

concepções individuais de cada membro da banca” (LAGO, 2018, p. 38).

Pelo exposto, uma avaliação psicológica ou mesmo a aplicação de entrevista,

cujo objetivo seja realizar uma avaliação mais aprofundada e com caráter eliminatório,

realizada por profissionais da própria instituição ou ainda que realizada por profissionais

externos mas com vistas a avaliar as aptidões para o cargo sob o ponto de vista da

psicologia organizacional, teria um grau ainda maior de subjetividade, em razão da

pressão psicológica que tal teste traria.

As considerações acima elencadas, no entanto, não devem ser motivos

impeditivos para a aplicação das etapas, visto que, no serviço público, objetiva-se a

contratação do candidato mais preparado, mas que também venha a contribuir com a

instituição a longo prazo.

4.2.2 Concurso para Técnicos-Administrativos - TAs

O concurso para os cargos de TAs da UTFPR é organizado pela ASCOP,

bem como a elaboração do edital, conforme a necessidade de provimento de vagas

identificadas e informadas pelos câmpus.

A Lei nº 11.091/2005 que institui o Plano de Carreira dos Cargos Técnico-

Administrativos em Educação – PCCTAE, estrutura a carreira em cinco classes, cada
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classe dividida em quatro nı́veis, e define também as progressões e o incentivo à

qualificação. Para o presente estudo, serão apresentadas as classes em que estão

divididos os cargos técnicos-administrativos.

São 5 classes, nomeadas de “A” a “E”, mas atualmente somente são realizados

concursos classes C, D e E, que dizem respeito aos cargos de nı́vel médio (C e

D) e superior (E). Os cargos referentes às classes A e B foram extintos, e hoje os

serviços são prestados por empresas terceirizadas, e dizem respeito aos serviços de

manutenção e limpeza.

Para esta pesquisa, utilizou-se a análise dos Editais 006 e 007/2019-CPCP-

Técnico-Administrativo, por contemplarem vagas para as classes C, D, e E. A utilização

desses dois editais para análise, deu-se porque o Edital 007 trata do cargo de técnico

de laboratório/área, de nı́vel D, único cargo que exige prova prática, além da prova de

lı́ngua portuguesa, raciocı́nio lógico e quantitativo e prova de conhecimentos especı́ficos

relativos ao cargo, comuns a todos os editais, conforme visto no Edital 006.

No quadro 2, estão demonstrados os cargos, com respectivas classes e

escolaridade exigida.

Quadro 2 – Classes dos cargos TAs

Classe Cargo Escolaridade

C Assistente de alunos Ensino Médio Completo

D Assistente em administração Ensino Médio Completo

D Técnico de Laboratório/Área
Ensino Médio Profissionalizante, Pós-Médio

ou Graduação

E Contador Ensino Superior

E Médico Ensino Superior

Fonte: Autoria Própria (2020).

As provas para os candidatos a cargos TAs são compostas de questões

objetivas, de múltipla escolha, e objetivam avaliar o candidato quanto aos

conhecimentos próprios do cargo a que está concorrendo.

Considerando a caracterı́stica do concurso público em proporcionar igualdade

de condições a todos, em respeito aos princı́pios constitucionais, o candidato melhor

preparado é o que logrará êxito na aprovação.

No entanto, os candidatos com melhores notas não significam,

necessariamente, que serão bons servidores públicos, que vão encarar as situações

vivenciadas pelo serviço público em seu dia a dia, da maneira mais ética e eficiente,

indispensáveis às instituições públicas.
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Considerando a ideologia concurseira, já apontada anteriormente por Fontainha

et al. (2014), com o crescimento do interesse nos cargos públicos, independente dos

motivos que os impulsionam, observa-se que o candidato interessado em assumir um

cargo público precisa preparar-se com uma disciplina rı́gida de estudos.

Tal disciplina pode reverter-se para a função do cargo que ocupará. Não pode-

se supor, portanto, que o candidato ao cargo público só está interessado nos benefı́cios

oferecidos, e que não atuará de forma ética e responsável, pois se teve o empenho

de preparar-se para a prova do concurso, poderá trazer essa disciplina consigo para o

exercı́cio de suas atividades.

Também não significa dizer que todos os servidores públicos atuarão assim.

Existem situações de servidores que entram no serviço público interessados na

estabilidade, nos salários acima da média do mercado, mas que não trazem qualquer

tipo de contribuição à instituição pública.

Ainda que a legislação preveja um perı́odo de estágio probatório de três

anos, em que o servidor terá sua aptidão e capacidade objetos de avaliação para

o desempenho do cargo, observados fatores como assiduidade, disciplina, capacidade

de iniciativa, produtividade e responsabilidade, ao fim dos quais, se não for bem avaliado

e atingir nota mı́nima poderá ser demitido, verifica-se um certo corporativismo dentro

das instituições públicas.

As situações relatadas são mais recorrentes entre os servidores TAs, devido à

proximidade que têm no desenvolver de suas atividades, e ainda devido aos cargos

de chefias, em que um dia o servidor é chefe do seu colega, podendo a situação se

interver no futuro. Assim, as avaliações podem não refletir a realidade do dia a dia da

instituição.

Como se vê, o concurso para os cargos de TAs é composto de apenas uma

etapa, a prova escrita, em conjunto com a prova prática para os cargos de técnicos de

laboratório.

Assim como acontece com os candidatos aos cargos de professor do magistério

superior, existe a etapa de entrega de exames de aptidão fı́sica e mental, nos mesmos

moldes já explicados na seção 4.2.1.

Diante disso, a falta de previsão de etapa de entrevista ou avaliação psicológica

que objetivam avaliar as aptidões para o exercı́cio do cargo público, trazem à tona a

pergunta se seria possı́vel a proposição de um novo modelo para a contratação de

servidores para a UTFPR, com a proposição de novas etapas que auxiliem na escolha

do melhor candidato.

Com este questionamento em mente, procedeu-se à busca nos sites das
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universidades particulares brasileiras de editais de contratação de docentes e

funcionários para os setores administrativos.

4.3 Percepção dos Servidores da Área de Gestão de Pessoas da UTFPR Sobre

o Concurso na Instituição

Para se conhecer a percepção dos servidores que trabalham na área de gestão

de pessoas da UTFPR, foi encaminhado questionário (Apêndice A) aos coordenadores

de recursos humanos dos 13 câmpus, para, a partir destas considerações, embasar

uma nova proposta, em conjunto com os dados encontrados das análises dos editais

de processos seletivos das IES particulares.

A realização de pesquisa junto aos departamentos de recursos humanos da

própria UTFPR justifica-se em razão da natureza da relação entre o departamento e o

processo de contratação. Todas as etapas passam necessariamente pelo departamento,

inclusive a vida profissional do servidor após a contratação.

Desde o levantamento da vaga a ser concursada, à organização do certame,

designação da banca responsável pela elaboração das provas, a contratação e a

continuidade da vida profissional do servidor, a relação com a área de recursos

humanas é muito estreita.

Assim, conhecer a percepção das pessoas que estão diretamente responsáveis

pela área foi importante para que, ao final, se chegasse a algumas proposições. Na

tabela 1 estão elencadas as percepções dos entrevistados.

Tabela 1 – Percepções sobre o concurso público

Perguntas Percepções

O concurso público é a melhor opção

para contratação na instituição pública?
95,70% consideram que sim

Etapas do concurso para docente são

suficientes?

65,20% consideram que as etapas

existentes são suficientes

Etapas do concurso para TAs são

suficientes?

73,90% consideram que as etapas

são insuficientes

Avaliação de aptidão fı́sica e mental

suficiente para uma avaliação

adequada do candidato?
52,20% consideram insuficientes

Fonte: Autoria Própria (2020).

Pôde-se perceber a unanimidade dos respondentes do questionário, quando

inquiridos se consideram que o concurso público é a melhor opção para seleção de

candidatos na instituição pública. O percentual de 95,70% é muito próximo da totalidade,

o que demonstra como o concurso público é considerado importante para o processo

de contratação no setor público.
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Diante da conjuntura atual, em que a sociedade tem pressionado as instituições

públicas e exigido um serviço mais especializado, e até mesmo para atender aos

princı́pios constitucionais da eficiência e qualidade do serviço público, a implantação

desta avaliação na UTFPR pode traduzir-se em bons resultados à instituição, quando

analisada por seus usuários.

Em segundo lugar nas indicações estão a entrevista, análise de aderência

e análise psiquiátrica, indicadas por 38,10% dos entrevistados. Especialmente a

entrevista, no serviço público, onde o princı́pio da impessoalidade deve ser o norteador

de suas atividades, a utilização desta etapa deve ser analisada com muita prudência.

Assim como as provas escritas são elaboradas e corrigidas por uma banca

examinadora, composta por pelo menos 3 membros especialistas da área concursada,

uma etapa de avaliação psicológica ou entrevista também deve seguir esta regra, e

deve ser realizada por profissionais competentes e especialistas.

Tendo em vista uma possı́vel eliminação da fase de exames de aptidão mental

da forma como hoje é realizada, na tabela 2, estão elencados os itens apontados

pelos entrevistados como importantes e que deveriam ser utilizados em uma etapa de

avaliação psicológica, bem como o percentual de escolha pelos candidatos.

Tabela 2 – Itens a serem utilizados em avaliação psicológica

Tabalhar em
equipe

Habilidade de
relacionamentos

Proatividade Resiliência

82,60% 78.30% 78.30% 60.90%

Fonte: Autoria Própria (2020).

O alto ı́ndice de escolha dos itens trabalhar em equipe e habilidade de

relacionamentos, demonstra que talvez estes sejam os maiores problemas

encontrados entre os servidores da UTFPR. E são situações que, inevitavelmente são

encaminhadas ao departamento de recursos humanos para que se encontrem as

soluções. Em seguida, encontra-se a caracterı́stica resiliência, escolhida por 60,9%

dos entrevistados.

Nos capı́tulos 2 e 3, tratou-se dos problemas que podem ser vivenciados no

serviço público devido à obrigatoriedade de realização do concurso público, em que

o gestor está obrigado à contratação do candidato aprovado em primeiro lugar, sem

ter passado por uma avaliação que considere as questões psicológicas e vivenciais de

cada candidato, dentre outras situações.

Diante das respostas recebidas, pode-se inferir que relacionam-se às

ocorrências vivenciadas no dia a dia da instituição.
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4.4 Análise de Editais de Instituições de Ensino Superior Privadas

Da análise a que se propôs com esta pesquisa, verificou-se três tipos de

situações: publicação de editais simplificados para divulgação da vaga, envio de

currı́culo para a própria universidade, e envio de currı́culo para empresa especializada

em seleção e recrutamento.

Estes dois últimos tipos, a depender da instituição, com envio de currı́culo por

email ou preenchimento de cadastro, em link disponı́vel no próprio site, que redireciona

as informações prestadas para a empresa de recrutamento especializada contratada

pela instituição.

Como estes dois últimos casos não trazem contribuições a esta pesquisa, visto

não definirem etapas de seleção, portanto não serão discutidos neste momento.

Em relação aos editais encontrados, grande parte diz respeito à oferta de vagas

para docentes do ensino superior, e são poucas as instituições que publicam editais

para a oferta de cargos administrativos.

4.4.1 Editais para Vagas Docentes

Com a pesquisa nos sites de todas as universidades particulares listadas no

RUF 2019, em conjunto com as instituições ranqueadas no IGC 2018 com notas 4 ou

5, chegou-se às etapas de seleção utilizadas por 41 IES privadas.

Os dados foram retirados dos editais de processos seletivos encontrados,

sendo que as principais etapas são a prova escrita, prova didática, que em alguns

casos é também chamada de prova prática, a avaliação de currı́culo lattes, a prova de

tı́tulos e a entrevista.

O percentual geral de utilização destas etapas pelas instituições ficou assim

definido, conforme tabela 3.

Tabela 3 – Taxa de utilização das etapas pelas IES - vagas docentes

Etapas Utilização

Prova didática 83.33%

Avaliação de currı́culo lattes 66.67%

Entrevista 66.67%

Prova de tı́tulos 33.33%

Prova escrita 28.80%

Fonte: Autoria Própria (2020).

Verificou-se que as principais etapas utilizadas para seleção são a prova

didática, a entrevista e a análise de currı́culos. Em algumas instituições é utilizado o
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termo prova prática para se referir à prova didática, portanto para este momento ficou

agrupada, por terem as mesmas caracterı́sticas.

Para se conhecer a representatividade das instituições que se utilizam do

processo seletivo para a contratação dos seus docentes, foi feita a divisão por região

do paı́s. Nos quadros 3 a 7, estão representadas as 5 regiões do Brasil e respectivas

instituições, bem como as etapas de seleção utilizadas por cada uma delas.

Quadro 3 – Etapas por região - Norte

Etapas

Estado Instituição
Prova

didática

Avaliação
de

currı́culo
lattes

Entrevista
Prova

de
tı́tulos

Prova
escrita

AM UNINORTE x x

Fonte: Autoria Própria (2020).

A região com menor representatividade é a região norte, em que apenas uma

instituição, localizada no estado do Amazonas, utiliza a publicação de edital de processo

seletivo como forma de contratação.

Em seguida, a região centro-oeste, com um total de três instituições,

distribuı́das em 3 estados, conforme quadro 4.

Quadro 4 – Etapas por região - Centro-Oeste

Etapas

Estado Instituição
Prova

didática

Avaliação
de

currı́culo
lattes

Entrevista
Prova

de
tı́tulos

Prova
escrita

GO PUC x x x

MS UNIGRAN x x x

MT AJES x x x

Fonte: Autoria Própria (2020).

Com distribuição em quatro estados brasileiros, em um total de cinco

instituições, a região nordeste (quadro 5) fica em terceiro lugar, na representação da

quantidade de IES privadas que oferecem editais de processo seletivo.

Das três regiões citadas até aqui, é possı́vel perceber que a principal etapa de

avaliação é a análise de currı́culo lattes. Todas as instituições representadas nestas

regiões utilizam esta etapa. Apesar de representar 66,67% do total das instituições que

dela se utilizam, nestas três regiões é a mais utilizada.
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Quadro 5 – Etapas por região - Nordeste

Etapas

Estado Instituição
Prova

didática

Avaliação
de

currı́culo
lattes

Entrevista
Prova

de
tı́tulos

Prova
escrita

RN UNICEUNA x x

MA
UNDB x x x

UNICEUMA x x

PI UNINOVAFAPI x x

CE UNIVS x x x

Fonte: Autoria Própria (2020).

A seguir, no quadro 6, que representa a região sul, estão demonstradas a

instituições e respectivas etapas utilizadas em seus processos seletivos.

Quadro 6 – Etapas por região - Sul

Etapas

Estado Instituição
Prova

didática

Avaliação
de

currı́culo
lattes

Entrevista
Prova

de
tı́tulos

Prova
escrita

PR

FAG x x x x

PUC x x

UNIBRASIL x x x

SC
UNOESC x x x

CESUSC x x x

RS

SENAC x x x

UNIDEAU x x

UNIFTEC x x

UPF x x x x x

ULBRA x x x

UCS x x x x

UNIVATES x x x

Fonte: Autoria Própria (2020).

A região sul é formada pelos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande

do Sul. Pela análise do quadro 6, verifica-se que em todo estes estados há instituições

que publicam edital para a contratação de seus docentes, sendo que o Rio Grande do

Sul é o estado com o maior número de instituições o fazem.

E por fim, a região com o maior número de instituições que publicam editais, é a

região sudeste, com representação em todos os estados que a compõem, similarmente

à região sul.

No quadro 7, estão indicadas as instituições bem como suas respectivas

etapas de avaliação, sendo que apenas no estado do Espı́rito Santo existe somente
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uma instituição que publica edital, enquanto nos demais estados existem mais de uma

instituição que o fazem, ficando assim divididos: Minas Gerais representado por 30%

das instituições, Rio de Janeiro por 25% e São Paulo por 40%.

Quadro 7 – Etapas por região - Sudeste

Etapas

Estado Instituição
Prova

didática

Avaliação
de

currı́culo
lattes

Entrevista
Prova

de
tı́tulos

Prova
escrita

ES FAESA x x x

MG

PUC x x x x x

UVRV x x

UNIFENAS x x x

FEPESMIG x x x

UNIS x x x

FAJE x x x

RJ

UNIGRANRIO x x x

UVA x x

IBMR x

PUC x x x

SENAC x x

SP

PUC x x x

USJT x x x

UCA x x

UNIFIO x x x

FIPECAFI x x

ICESP x x x

FCMSP x x x

SLMANDIC x x x

Fonte: Autoria Própria (2020).

Tratando-se das etapas utilizadas pelas diversas instituições estudadas,

conforme se verifica com a análise da tabela 3, a prova didática é a principal etapa de

avaliação de candidatos a cargos docentes. É compreensı́vel ser a mais utilizada por

todas as instituições, considerando-se a natureza do cargo, visto ser necessário

conhecer a capacidade do candidato em ministrar uma aula. Como é utilizada por

83,33% das instituições, compreende-se o valor que lhe é atribuı́do.

Da mesma forma como ocorre com o concurso público, nos processos seletivos

nas instituições particulares é uma etapa necessária “para que possa ser avaliada

a necessidade de o candidato bem se expressar, segundo a exigência do concurso”

(BARATA, 2009, p. 44).

Avaliação de currı́culo (lattes ou curriculum vittae) e entrevista, também em

alguns casos denominada avaliação comportamental, ficaram em segundo lugar, sendo

utilizadas a mesma quantidade de vezes, em um total de 66,67%, porém por diferentes

instituições.
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Em alguns editais encontrou-se o termo avaliação comportamental para

descrever a entrevista, então optou-se por utilizar apenas o termo entrevista.

A avaliação do currı́culo e a entrevista não são etapas avaliadas no concurso

público. No entanto, aqui verifica-se o valor que lhes são conferidos pelas instituições

privadas, por estarem entre as três principais etapas de avaliação do candidato.

A etapa de seleção que ocupa o terceiro lugar é a prova de tı́tulos, mas ainda

assim, das 41 instituições pesquisadas, apenas 14 se utilizam desta etapa, perfazendo

um total de 33%. Já bastante discutido esse tema quando tratou-se dos tipos de provas,

verifica-se sua importância para a análise do alinhamento do perfil de pesquisador do

candidato ao interesse institucional.

Em geral, os profissionais que dão continuidade à sua formação acadêmica

com cursos de mestrado ou doutorado, e até mesmo o pós-doutorado, seguem uma

linha de pesquisa, e suas publicações se dão dentro dessa mesma linha.

Quando se candidatam a um cargo em que serão avaliados por este critério,

avaliação de tı́tulos, é natural que esta avaliação leve em conta o que o candidato

produziu e publicou na área para a qual está sendo contratado, e que atenda aos

interesses da instituição nessa mesma área.

Por fim, a prova escrita, poucas vezes utilizadas como etapa de seleção nas

instituições particulares, em oposição às instituições púbicas, em que esta é a primeira

etapa, de caráter eliminatório. Apenas 10 instituições fazem uso desta prova, totalizando

24,40%.

Verificou-se em algumas instituições que a prova escrita somente é realizada

após avaliação dos tı́tulos ou da entrevista, e o candidato é convocado para esta etapa

se apresentar coerência com os objetivos da instituição.

Algumas etapas exigidas não foram listadas nos quadros já apresentados,

devido à baixa frequência com que ocorrem, porém optou-se por demonstrá-las,

conforme tabela 4, para que se conheçam todas as etapas utilizadas por uma ou

outra instituição, e a frequência com que ocorrem.

A análise de memorial já é etapa obrigatória nos concursos, bem como a

formação acadêmica, com a obrigatoriedade da apresentação do tı́tulo de doutor.

Somente é aceita titulação menor se, após abertura do concurso com exigência de

doutorado, não houver inscritos ou aprovados. Ainda assim, deve ser aberto concurso

com exigência de doutorado por duas vezes, no mı́nimo, antes de baixar a exigência

para titulação de mestrado.

Com isso, a formação acadêmica já está exigida no concurso, da mesma forma

que nos processos seletivos das IES privadas, por isso subentende-se que, dentre
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Tabela 4 – Outras etapas utilizadas pelas IES - vagas docentes

Etapas Utilização

Experiência em docência no ensino superior 7.32%

Formação acadêmica 9.76%

Análise de memorial 7.32%

Entrevista coletiva 2.44%

Avaliação médica e psicológica 4.76%

Análise de aderência 2.44%

Documentação comprobatória 4.76%

Aprovação da secretaria geral 2.44%

Fonte: Autoria Própria (2020).

as etapas do processo seletivo, esta aparece apenas em 9,76% por já ser requisito

essencial para a função a ser exercida.

A experiência em docência no ensino superior já é avaliada nos concursos na

prova de tı́tulos, e, assim como a análise de memorial, é cobrada por 7,32% nos editais

das IES privadas.

Algumas etapas muito especı́ficas, que ocorrem apenas em uma instituição,

representando 2,44% das instituições pesquisadas, é a entrevista coletiva (SENAC-RS),

juntamente com a análise de aderência (UNIVS) e a aprovação da secretaria geral

(FAMENE).

Avaliação médica e psicológica e documentação comprobatória também já

estão inclusas nos editais de concurso, inclusive como etapas eliminatórias. Ainda

que aprovado em todas as fases, se a documentação apresentada no momento da

contratação não atender ao edital, o candidato é eliminado por não cumprimento do

edital.

4.4.2 Editais para Vagas Administrativas

Nas instituições analisadas, as vagas para os cargos administrativos são

anunciadas nas páginas da internet, na grande maioria com links para que o candidato

se cadastre. Este cadastro redirecionará as informações prestadas para as empresas

especializadas em recrutamento e seleção, ou ao departamento responsável, dentro

da própria instituição.

Quando há abertura de vaga na instituição de ensino, esta recorre aos

currı́culos depositados junto a estas empresas ou em seus próprios sites, para então

proceder às fases que julgar necessárias. No entanto, as informações de como

acontecem esses contatos não estão disponı́veis.

Da pesquisa realizada nos sites, chegou-se a alguns editais, conforme quadro
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8, de cuja análise verifica-se que para o preenchimento de um cargo administrativo, as

duas principais etapas são a prova escrita e a entrevista, das quais, conforme se vê,

apenas uma instituição não utiliza a prova escrita, a PUC-GOIÁS, e apenas a UNC não

realiza entrevista.

Quadro 8 – Etapas de avaliação para contratação para cargos administrativos

Instituição Prova Escrita Entrevista
Prova de
Tı́tulos

Análise de
Currı́culo

PUC-SP X X

PUC-GOIÁS X

UNIVATES X X

UNOESC X X X

UNC X X

Fonte: Autoria Própria (2020).

Em contrapartida, a UNC prevê a etapa de prova de tı́tulos, mais comumente

utilizada para a seleção de docentes, por avaliar o candidato em relação à sua produção

intelectual. Essa avaliação para um candidato a cargo administrativo demonstra que a

Instituição também se interessa pela qualificação do seu funcionário.

Por fim, com a utilização de mais de duas etapas, tem-se a UNOESC, que

prevê também a análise de currı́culo do candidato. Etapa que não deixa de demonstrar

a sua importância, visto que, por meio desta análise a instituição toma conhecimento

de outros aspectos da vida profissional do candidato.

Com isso, permite a abertura de novas possibilidades ao candidato, além da

vaga a que se candidatou, sendo possı́vel também, por meio desta análise, conhecer

outras formações do candidato que poderão ser úteis para a instituição se este for

contratado.

Ficam demonstradas, portanto, na tabela 5, a taxa de utilização das etapas

previstas nos editais de processo seletivo para os cargos administrativos das IES

privadas.

Tabela 5 – Taxa de utilização das etapas pelas IES - vagas administrativas

Etapas Utilização

Prova escrita 80%

Entrevista 80%

Prova de tı́tulos 20%

Análise de currı́culos 20%

Fonte: Autoria Própria (2020).

Em relação à representatividade no paı́s, tem-se a UNIVATES e UNC, que

estão localizadas no Rio Grande do Sul, e a UNOESC, do estado de Santa Catarina,
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ficando assim representada a regiao sul, e uma instituição da região sudeste (PUC-SP)

e uma instituição da região centro-oeste (PUC-GO).

Mediante o exposto, findam-se as análises das instituições a que se propôs

estudar, passando então ao processo de indicação de novas etapas, com base no que

foi levantado no presente capı́tulo.
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5 NOVAS ETAPAS DE SELEÇÃO - PROPOSTA PARA A UTFPR

Mediante as situações apresentadas no capı́tulo 4, serão indicadas a seguir,

as proposições para um novo modelo de contratação para a UTFPR, podendo ser

adaptadas para outras instituições de ensino superior públicas do paı́s, diante do

contexto que vivenciam. Tais proposições baseiam-se no levantamentos dos editais das

IES privadas do paı́s, e na percepção dos servidores da área de gestão de pessoas da

UTFPR, tratados no capı́tulo anterior.

Conforme já colocado, o objetivo desta pesquisa não é propor a eliminação

do concurso público como forma de seleção dos candidatos, até mesmo porque a

legislação magna do paı́s não o permite, e sim apresentar novas etapas que contribuam

para a melhoria deste instituto. Do estudo proposto sobre as fases de seleção das

instituições privadas, algumas são semelhantes às que já são utilizadas no concurso

público.

Das fases que não são etapas do concurso, foram selecionadas a avaliação

comportamental e/ou psicológica, a entrevista e a análise curricular, para que sejam

propostas como nova fase de avaliação para a UTFPR, dentro do concurso público de

provas e tı́tulos, as quais serão apresentadas a seguir.

5.1 Avaliação Psicológica

Atualmente, a avaliação psicológica exigida pela UTFPR é considerada de

caráter eliminatório, porém consiste em uma entrevista com profissional habilitado, que

emitirá atestado de saúde ocupacional. Nessa avaliação, não são aplicadas questões

que objetivam avaliar o candidato para o exercı́cio do serviço público.

Nesse sentido, sugere-se a aplicação de uma etapa de avaliação

comportamental ou psicológica. Para este tratado, será utilizado o termo avaliação

psicológica, e deverá ser de caráter eliminatório, realizada por uma banca

examinadora, composta de profissionais habilitados para tal. Deve estar prevista no

edital, e os itens a serem avaliados devem ser condizentes com a natureza do cargo a

ser ocupado e com itens especı́ficos para eliminar a subjetividade na avaliação.

5.1.1 Avaliação Psicológica para Docentes

Neste ponto, será feita a distinção da avaliação psicológica de docentes para

a avaliação psicológica de técnicos administrativos, visto que esta avaliação para os

professores deve ser elaborada com vistas a conhecer, de antemão, quais são as

condições do candidato para os desafios a serem vivenciados em sala de aula. Uma
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avaliação adequada, realizada por profissionais competentes, propiciará a eliminação

de candidatos que não tenham as condições necessárias para o exercı́cio da função.

O público a ser atendido pelo docente da UTFPR é formado por discentes

procedentes de diversas partes do paı́s, e até mesmo de outros paı́ses, com diferentes

formações familiares, de distintos contextos econômicos e sociais, e o professor precisa

ter condições psicológicas para o atendimento das diversas situações que podem

ocorrer em sala de aula.

Sem uma avaliação psicológica adequada, não é possı́vel vislumbrar as

caracterı́sticas que o candidato pode vir a apresentar em situações de intenso

estresse, por exemplo. Tal avaliação servirá também para que se avalie a disposição

de interação com os demais colegas.

Por ser uma etapa bastante subjetiva, e que expõe o candidato a uma situação

de desconforto, esta avaliação deve ser muito rigorosa, e elaborada sob a égide dos

princı́pios constitucionais para que não se incorra no descumprimento de tais princı́pios,

que podem vir a prejudicar todo o andamento de um certame, e acarretar prejuı́zos aos

candidatos.

5.1.2 Avaliação Psicológica para Técnicos-Administrativos

Uma avaliação psicológica para os candidatos a cargos técnicos-administrativos

também deve ser elaborada considerando-se os princı́pios da moralidade, da igualdade,

da legalidade, e publicidade, de forma que todos os candidatos tenham direito às

mesmas condições avaliativas.

O cliente, por assim dizer, do servidor técnico-administrativo tanto pode ser o

discente como o próprio colega que também é servidor, além da comunidade externa.

Há setores dentro da universidade cuja atividade é basicamente voltada ao atendimento

dos próprios servidores.

Essa avaliação para os TAs deve ser elaborada levando-se em consideração

estas situações, e possibilitar que sejam avaliadas suas habilidades de relacionamento

e trabalho em equipe, dentre outras, próprias de avaliações desta natureza.

5.2 Entrevista

No questionário encaminhado à área de gestão de pessoas da UTFPR, 38%

dos servidores consideraram que a entrevista deve constituir fase do concurso público

para a UTFPR. Além disso, 66,67% das IES particulares utilizam a entrevista como

fase do seu processo seletivo.
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Dentro da abordagem de sistemas, o entrevistado ou candidato

assemelha-se a uma caixa preta a ser desvendada: aplica-se a ela

determinados estı́mulos (entradas) para se verificar suas reações

(saı́das) e, com isto, estabelecer as possı́veis relações de causa e

efeito ou verificar seu comportamento frente a determinadas situações

(CHIAVENATO, 2009, p. 128).

Compreende-se que esta etapa pode ser considerada ainda mais subjetiva,

por isso sua aplicação também deve ser feita por uma banca examinadora, composta

de servidores da própria instituição, e se possı́vel também de servidores externos à

instituição, para trazer maior lisura ao processo.

A utilização desta etapa no serviço público poderia ser de grande valia para

que se eliminassem candidatos cujo interesse esteja apenas nos benefı́cios a que os

servidores públicos têm direito. Frise-se que esta não é uma caracterı́stica comum

a todos os candidatos, mas são caracterı́sticas encontradas em servidores públicos

desmotivados para o trabalho, cujas aspirações não estão sintonizadas com os objetivos

da instituição pública.

Um atendimento de excelência e qualidade, objetivo do cidadão que está sendo

atendido, somente será ofertado por um servidor competente e motivado. Considera-se

que, com a inclusão de uma etapa de entrevista, de caráter eliminatório, haveria uma

considerável melhora na prestação do serviço público, pois haveria a possibilidade

de eliminação de candidatos que não possuam as competências necessárias para o

mesmo.

O engajamento com o serviço público, a disponibilidade para o bom

atendimento do cidadão, a realização das atividades de forma competente e eficiente,

são alguns exemplos das caracterı́sticas que o servidor público precisa apresentar.

Deve ser levado em consideração para tal proposição, a visão estratégica da

instituição como um todo, de forma que os objetivos a serem alcançados pelo candidato

no cargo que ocupará estejam sintonizados também com os objetivos institucionais.

Da mesma forma que a avaliação psicológica, sugere-se a aplicação de

entrevista, por uma banca examinadora composta de ao menos três pessoas,

preferencialmente distinta da banca de avaliação psicológica.

Assim como as bancas responsáveis pela elaboração das provas escritas e

de desempenho de ensino, esta comissão não deve possuir nenhuma das relações

listadas no capı́tulo quatro, que apontam as situações de impedimento de atuação no

processo do concurso em questão.

Conforme visto na seção 4.4.2, a ocupação dos cargos técnicos administrativos

nas IES privadas, basicamente se dá por meio da contratação com envio de currı́culo.

De todas as instituições pesquisadas para esta pesquisa, foram encontrados processos
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seletivos para os cargos administrativos em apenas cinco.

O que se verifica é que as duas provas mais utilizadas são a prova escrita, que

já é realidade nos concursos, e a entrevista, proposta então como uma nova fase para

o concurso na UTFPR.

5.3 Análise Curricular

Com a análise do currı́culo, pretende-se conhecer as experiências que o

candidato possui, tanto em termos de experiência profissional quanto em termos

de publicações, participação em congressos, grupos de estudo, dentre outros. Para

esta etapa, sugere-se a utilização do currı́culo lattes, visto que é um instrumento de

maior completude.

Pode-se confundir a análise do currı́culo com a prova de tı́tulos, que na UTFPR

somente é utilizada para os candidatos a cargo de docente. No entanto, apesar de

serem um tanto parecidas, são etapas distintas, e não devem ser tratadas como iguais.

Na prova de tı́tulos, são atribuı́das notas aos itens elencados no edital. Já

a análise curricular compreende toda a vida profissional do candidato, formação

acadêmica, publicações, sem atribuir notas especı́ficas a cada item. No concurso

docente, a análise curricular equivale à análise de memorial, que é etapa classificatória.

Especialmente para os candidatos a cargos técnico-administrativos, esta etapa

seria de grande valia para a definição do departamento em que o candidato aprovado

será lotado, especialmente o candidato ao cargo de Assistente em Administração.

Por não exigir formação especı́fica, apenas o ensino médio completo, a análise

do currı́culo auxiliaria o gestor de recursos humanos, quando da contratação, a alocar

esse candidato em um setor em que sua formação especı́fica seja aproveitada.

Importa mencionar também que, da análise do questionário de percepção dos

gestores de recursos humanos da UTFPR, 28,6% dos entrevistados consideram que a

fase de análise de currı́culo deve ser aplicada aos concursos públicos.

Para melhor visualização, na figura 2 estão demonstradas as etapas existentes

hoje no concurso para docentes e TAs da UTFPR, bem como as etapas propostas

neste capı́tulo.
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Figura 2 – Proposta das etapas do concurso para a UTFPR 

 

Fonte: Autoria Própria (2020). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo como objetivo principal analisar o modelo de concurso público utilizado

na UTFPR, e conhecer as metodologias utilizadas por outras instituições de ensino

superior, chega-se à proposição de um novo modelo de contratação, nos moldes

utilizados pelas instituições privadas.

Do estudo das variáveis, verificou-se que o concurso é a melhor opção para

a instituição pública, no momento da contratação dos seus servidores. No entanto,

pôde-se perceber também que é necessário e possı́vel inovar a fim de se chegar a um

modelo mais completo e dinâmico.

Por meio da pesquisa em sites de IES privadas, foi possı́vel conhecer como

estas instituições contratam seus docentes e também funcionários para os setores

administrativos, para, assim, realizar um comparativo entre o que já é aplicado nas

provas dos concursos e o que pode vir a ser utilizado como nova ferramenta de

avaliação.

Pôde-se perceber que existe um lapso entre o processo seletivo para a

contratação de docentes, em relação à contratação de técnicos administrativos, pois

para estes, das instituições pesquisadas, apenas 5 publicam editais de processo

seletivo.

A contratação de técnicos, está, portanto, basicamente condicionada à entrega

de currı́culo pelos candidatos às vagas disponı́veis, e a IES, quando da abertura de

vaga, entra em contato com os candidatos por meio dos dados fornecidos. No entanto,

como algumas IES, ainda que poucas, utilizam o processo seletivo, constata-se que

as etapas utilizadas são passı́veis de serem utilizadas como etapas das provas de

concurso público para os cargos TAs da UTFPR.

Para a contratação de docentes, verifica-se, nas IES privadas, uma maior

preocupação, uma vez que os processos seletivos acontecem em um número bem

mais expressivo de instituições. Considerando-se que as etapas exigidas também

podem ser trazidas para a realidade da UTFPR, conforme proposto no capı́tulo 5,

percebeu-se que é possı́vel trazer a inovação para a instituição pública.

Independentemente do cargo que venha a ocupar, o candidato ao serviço

público necessita conscientizar-se de que seu desempenho deve estar pautado nos

princı́pios constitucionais da moralidade, eficiência e eficácia.

Com a implantação nas provas dos concursos da UTFPR, das etapas propostas

neste trabalho, espera-se uma maior profissionalização do serviço público, com a

contratação de servidores que, ao se candidatarem, já estejam conscientes das etapas

de avaliação a que serão submetidos.
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Considerando que estas etapas não avaliarão apenas o conhecimento cientı́fico,

mas também os avaliarão sob uma perspectiva da gestão organizacional praticada

nas organizações privadas, a preparação do candidato deve ter um escopo muito mais

amplo.

No entanto, observou-se que existe um engessamento das ações a serem

tomadas, por conta da legislação que rege a área de gestão de pessoas nas instituições

públicas, bem como a legislação que rege a aplicação do concurso público. Assim,

sugere-se a revisão das normas internas da Instituição, dentro dos limites legais a

que está sujeita, de forma a trazer a inovação para este importante instituto, que é o

concurso público.

Sugere-se também a adoção de medidas que visem a alteração na legislação,

por meio do encaminhamento de sugestões ao legislativo federal, com a proposição

de novas etapas para os concursos públicos em geral, objetivando a implantação de

métodos inovadores na gestão pública.

Não obstante a ênfase dada ao processo do concurso público nesta pesquisa,

é preciso mencionar que este é apenas o ponto de partida que resulta na escolha

dos futuros servidores públicos. Este estudo poderia levar em consideração também

o estágio probatório, as avaliações de desempenho, a gestão por competências no

setor público. São etapas importantes dentro de toda instituição pública, pois permitem

realizar um acompanhamento da vida funcional do servidor, e assim trazer medidas de

melhorias quando necessário.

O estágio probatório é o momento que permite avaliar o servidor antes que

alcance a estabilidade, e, com uma avaliação objetiva, seria possı́vel selecionar os

servidores que realmente estão aptos para o serviço público.

Da mesma forma com as avaliações periódicas de desempenho, com uma

gestão por competências adequada, cuja atenção esteja focada na vida funcional do

seu servidor, porém o objetivo principal neste momento é salientar o processo de

entrada, em trazer para o serviço público o melhor profissional.

Considerando a grande procura pelos concursos públicos, em especial no

âmbito das universidades, pode-se atentar que esta procura ocorre pois a universidade

trabalha com os pilares: ensino, pesquisa e extensão, e dá o suporte necessário para

que o servidor esteja envolvido nestas atividades, por meio de parcerias e convênios.

Mesmo podendo considerar o concurso público como um modelo justo e lı́cito,

existem falhas que podem ser sanadas, trazendo um aperfeiçoamento ao processo

como um todo.

Quando se trata da inovação no serviço público, entende-se a necessidade de
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quebra de paradigmas e de mudança cultural. É necessário buscar esta mudança para

que se alcance uma gestão pública eficiente, voltada ao atendimento das necessidades

de uma sociedade cada vez mais exigente e consciente do seu papel enquanto usuária

do serviço público.
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REFERÊNCIAS
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Professor do magistério federal efetivo. Curitiba, 2020.
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