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Ref.: Inquérito Civil n. 1.16.000.000998/2017-83
 
 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no exercício das atribuições

institucionais conferidas pela Constituição da República e também previstas na Lei

Complementar n° 75, de 20 maio de 1993:

CONSIDERANDO QUE:

I- no Concurso Público para Provimento de Cargos de Técnico-

Administrativos em Educação no IFB, regido pelo edital nº 02/2016, de 30 de agosto

de 2016, embora havendo previsão de reserva de 5%  das vagas para pessoas com

deficiência, na forma do item 3.5 do Edital, bem como de 20% para pessoas negras

(item 4 do Edital), foi utilizada nota de corte da ampla concorrência para candidatos

cotistas, acarretando a indevida eliminação de candidatos que concorriam a vagas

reservadas a candidatos com deficiência ou negros;
 

II- a previsão de cotas para pessoas com deficiência e pessoas negras

decorre de expressa previsão legal (artigo 5º, § 2º, da Lei nº 8.112/1990 e artigos 1º e

3º, da Lei nº 12.990/2014) e de tratados internacionais, como a Convenção

Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo

Facultativo, assinados em Nova Iorque, em 30 de março de 2007, e internalizada no

Pág. 1 de 2



ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto 6.949/2009, com status de

emenda constitucional, nos termos do art. 5º, §3º, da Constituição da República;

III- o resultado final do referido certame foi homologado em 05/04/2017,

conforme consta do sítio eletrônico do Instituto, ainda não tendo sido, porém,

convocados nenhum dos candidatos aprovados;

IV- cabe ao Ministério Público Federal “expedir recomendações, visando

à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito, aos

interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável

para a adoção das providências cabíveis”, consoante dispõe o art. 6º, XX, da Lei

Complementar n.º 75, de 20 maio de 1993;

 R E S O L V E
 

RECOMENDAR:

Recomendar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de

Brasília – IFB que:

a) seja dada ampla publicidade ao nome dos candidatos cotistas, tanto

deficientes como negros, com suas respectivas pontuações;

b) sejam definidas notas de corte específicas para os candidatos que

concorrem às vagas reservadas para pessoas com deficiência

c) não sejam nomeados os candidatos aprovados no certame até o

integral cumprimento do disposto nos itens "a" e "b" acima referidos.

Fixo o prazo de 10 (dez) dias para que sejam fornecidas informações

acerca do acatamento da presente Recomendação, comprovando a adoção das

providências tomadas.
 

Distrito Federal, 23 de maio de 2017.
 
 
 
 
 
 

FELIPE FRITZ BRAGA
Procurador da República
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