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Ref. Recurso nº 008/2013 
Req.: Conselho Regional de Biologia – 4ª Região. 
Objeto: Retificação do Edital – inclusão de formação em Ciências Biológicas 
para as vagas que especifica e prorrogação do período de inscrições. 
 
 
 
I - Relatório 
 
Em breve síntese, o Requerente pretende ver retificado o Edital 001/2013 no 
sentido de ser incluída a titulação em Ciências Biológicas para as vagas de 
Fisiologia Humana e Fisiologia do Exercício; Anatomia Humana; 
Neuroanatomia e Nerofisiologia Humana; Bioquímica; Patologia Geral; 
Bioestatística; e Saúde Pública e Coletiva. 
 
O faz com arrimo em legislação federal e normas do Conselho Federal de 
Biologia, no uso de poder regulamentar delegado pela República, nos termos 
daquela legislação. 
 
Invoca em seu favor a garantia fundamental do livre excercício profissional, 
resguardadas as condições da lei; e também os critérios de isonomia e 
razoabilidade decorrentes do preceito de construção hermenêutica da ampla 
acessibilidade aos cargos públicos, ex vi incisos I e II, do art. 37, da Carta da 
República.   
 
É o Relatório  
 
II - Voto 
 
Penso que assiste razão ao Recorrente. Seu pedido encontra supedâneo na 
legislação que invoca e nos critérios hermenêuticos que deduz. 
 
Tenho também, por certo, que a habilitação em Ciências Biológicas faz com 
que o candidato tenha, necessariamente, que obter aprovação em disciplinas 
correlatas às vagas oferecidas. 
 



Ademais, a aptidão técnica e didática para a docência restará, como sói ocorrer 
em certames da natureza do objeto do presente recurso, após o candidato ter 
submetido à Banca Examinadora, que tem autonomia para decidir, inclusive da 
análise de sua formação, no particular, na prova de títulos. 
 
Nesse sentido, admitindo que será sempre melhor para a Fundação UnirG 
poder contar com maior concorrência para os objetivos do certame, penso que 
a ampla acessibilidade a cargos públicos se aplica à presente questão. 
 
Do exposto, sou pelo PROVIMENTO o presente recurso para determinar a 
RETIFICAÇÃO do Edital 001/2013 no sentido de incluir a graduação em 
Ciências Biológicas para as vagas epigrafadas e também para que seja 
prorrogado o período de inscrições. 
 
É como voto. 
 

Gurupi, 24 de outubro de 2013. 
 
 

Antonio J. Roveroni 
Membro Relator 


