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Cível EMENTA CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO
SELETIVO

SIMPLIFICADO.

PRINCÍPIO

DA

VINCULAÇÃO

AO

INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. LIMITAÇÃO PREVISTA NO EDITAL DE
ACESSO À FUNÇÃO PÚBLICA AOS PROFISSIONAIS FORMADOS EM
FARMÁCIA BIOQUÍMICA. POSSIBILIDADE DE PROVIMENTO DAS
VAGAS POR PROFISSIONAIS BIOMÉDICOS. OBSERVÂNCIA DOS
PRINCÍPIOS DO AMPLO ACESSO AOS CARGOS PÚBLICOS E DA
ISONOMIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. 1 - A
controvérsia instaurada nos presentes autos reside em verificar a
regularidade ou não de limitação imposta em edital de processo
seletivo simplificado de acesso à função pública de Farmacêutico
Bioquímico, da Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo,
apenas aos profissionais formados em Farmácia Bioquímica. 2 - O

ordenamento jurídico pátrio adota, em tema de concurso público, o
princípio da vinculação ao instrumento convocatório, sendo o edital um
ato vinculante tanto para a administração pública quanto para os
candidatos que se submetem ao concurso, de forma que todos devem
observar as regras ali estabelecidas. 3 - Ademais, não cabe ao poder
judiciário interferir nos critérios de conveniência e oportunidade
adotados pela administração na elaboração do concurso público e na
definição dos requisitos necessários para o preenchimento de seus
cargos, podendo, entretanto, haver controle jurisdicional quanto à
observância dos princípios, valores e regras legais e constitucionais. 4
- Da análise conjunta do edital em questão e dos artigos 3º, 4º e 5º,
da Lei nº 6.684/79, do artigo 1º, da Lei nº 6.686/79, do artigo 5º, da
Resolução nº 02/03, do Conselho Nacional de Educação, e da
Resolução nº 78/02, do Conselho Federal de Biomedicina, revela-se
possível inferir que as atividades a serem desenvolvidas podem ser
desempenhadas por profissionais biomédicos, já que estão habilitados
a realizar análises clínicas e serviços de hemoterapia, de forma que
não se revela razoável a restrição de acesso à função pública somente
aos profissionais formados em Farmácia Bioquímica. 5 - Não se pode
admitir que determinada categoria efetivamente habilitada para
exercer as atribuições da função pública seja impedida de participar do
processo seletivo para provimento das respectivas vagas, sob pena de
violação aos princípios do amplo acesso aos cargos públicos e da
isonomia. 6 - Remessa necessária e recurso de apelação desprovidos.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são
partes as acima indicadas, acordam os Membros da Quinta Turma
Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por
unanimidade, em negar provimento à remessa necessária e ao recurso
de apelação, nos termos do voto do relator. Rio de Janeiro, 25 de
setembro de 2018 (data do julgamento). ALUISIO GONÇALVES DE
CASTRO MENDES Desembargador Federal

