PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2017.
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL – PETIÇÃO.

INTERESSADO: MARCOS VINÍCIUS DE FRANÇA CIRILO.

.

RESPOSTA AO PEDIDO DE RETIFICAÇÃO AO EDITAL

A Comissão Especial Coordenadora do Processo Seletivo Simplificado n°
002/2017, nomeada por meio do Decreto 018/2017, tendo em vista o pedido de
retificação do edital do referido processo seletivo, decide sobre o pedido formulado
nos seguintes termos:
I – RELATÓRIO.

O Sr. Marcus Vinícius França Cirilo, Biomédico, inscrito no Conselho
Regional de Biomedicina 2ª Região sob o CRBM n° 6387, portador da cédula de
identidade n° 3.206.498, inscrito no CPF sob o n° 043.737.965-56, residente e
domiciliado nesta cidade de São Desidério/BA, em 27/03/2017, apresentou pedido de
retificação do Edital do Processo Seletivo Simplificado n° 002/2017, adiante
reproduzido:

II – MANIFESTAÇÃO.
Pretende o Sr. Marcus Vinícius de França Cirilo que seja assegurado aos
Biomédicos à participação no Processo Seletivo Simplificado regulado pelo Edital nº
002/2017, realizado para atender as necessidades temporárias de excepcional
interesse público da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Desidério/BA,
a fim de que possa concorrer ao cargo destinado ao Farmacêutico/Bioquímico.
Todavia, entende a Comissão Especial Coordenadora do Processo
Seletivo Simplificado que o pleito não merece prosperar.
Como é cediço, o processo seletivo realizado para contratação por tempo
determinado para atender as necessidades de excepcional interesse público é o meio
pelo qual se realiza a seleção de candidatos a cargos e empregos públicos, cumprindo
determinação que se acha explicitada no art.37, inc. IX, da Constituição Federal,
compreendendo, para sua realização, a aplicação de provas de conhecimentos, assim
como, em determinadas situações, o exame de títulos.
Assim, a sua realização deverá ser regulada em edital previamente
editado pela Administração, observando-se os parâmetros traçados por lei.
E o edital que divulga suas bases faz lei entre as partes, tendo em vista os
princípios da publicidade e da vinculação ao edital, que obrigam tanto a Administração
quanto aos candidatos à estrita observância das normas ali previstas.
O Decreto nº 88.439, de 28 de junho de 1993, dispõe sobre a
regulamentação do exercício da profissão de Biomédico, de acordo com a Lei nº
6.684/79, com a alteração estabelecida pela Lei nº 7.017/82.
Aos Biomédicos competem atuar em equipes de saúde, a nível
tecnológico, basicamente nas atividades complementares de diagnósticos
laboratoriais, tendo o Conselho Federal de Biomedicina, por sua vez, estabelecidos as
suas diversas áreas de atuação.
In casu, cumpre ressaltar que o Município de São Desidério/BA, segundo
informa a Lei Municipal n° 09, de 13 de dezembro de 2004 (Plano de Cargos e
Salários dos Servidores Públicos Civis do Município), não possui, em seu quadro
funcional, o cargo de Biomédico, bem como que no edital atacado, seja com a
nomenclatura do cargo “Farmacêutico/Bioquímico”, ou simplesmente “Farmacêutico”,
o conteúdo programático e a própria atuação do profissional não se restringe única e
exclusivamente às atividades de análises clínicas e laboratoriais, conforme aduz o Sr.
Marcos Vinícius de França Cirilo em sua petição.
Não obstante área comum de atribuições, a formação e a atribuição dos
referidos profissionais são diferenciadas, não guardando identidade suficiente a ponto
de justificar a equiparação de tratamento.
Nesse contexto, não se tem como inquinar de ilegal o Edital nº 002/2017, o
qual foi editado em consonância com as leis pertinentes e de acordo com a
conveniência/necessidade da Administração em relação à área de atuação profissional
desejada.

Por fim, cuida transcrever aresto jurisprudencial elucidativo, de caso similar:
“APELAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO.
CONCURSO
PÚBLICO.
EDITAL.
IMPUGNAÇÃO. CARGO DE BIOQUÍMICO. LIMITAÇÃO.
DIREITO DO PROFISSIONAL BIOMÉDICO. ISONOMIA.
INEXISTÊNCIA.
DISCRICIONARIEDADE
DA
ADMINISTRAÇÃO.
PRECEDENTES.
SEGURANÇA
DENEGADA. IMPROVIMENTO. 1. Na espécie, objetivam
profissionais biomédicos participar em concurso público
destinado para vagas de farmacêutico-bioquímico, sob o
fundamento da identidade de atuação (análises clínicas),
calcada na estreita relação do conteúdo programático exigido
pelo edital vergastado (Edital nº 01, de 16 de abril de 2012) e a
função do Bioquímico, à luz da Lei Federal nº 6.684/79. 2.
Muito embora sejam inegáveis a semelhança de área e a
identidade de algumas atribuições entre os farmacêuticos
bioquímicos e os biomédicos, a função e os currículos dessas
profissões não guardam suficiente identidade a justificar o
pleito de equiparação de tratamento, razão pela qual não se
afigura ilegal a discriminação editalícia de limitar a concorrência
de cargo de Bioquímico para profissionais farmacêuticos
bioquímicos. Precedentes desta Corte Regional. 3. Apelação a
que se nega provimento. Segurança denegada.” (TRF/5ª
Região – AC 549873;000041246220124058305 – 4º Turma –
Desembargador Federal EDÍLSON NOBRE – DJE 29/11/2012
p.256).
Cumpre esclarecer que a Lei nº 6.684/79, que regulamenta a profissão de
biomédico, assim dispõe:
CAPÍTULO II
Da Profissão de Biomédico
Art. 3º O exercício da profissão de Biomédico é privativo dos portadores de diploma:
I - devidamente registrado, de bacharel em curso oficialmente reconhecido de Ciências
Biológicas, modalidade médica;
II - emitido por instituições estrangeiras de ensino superior, devidamente revalidado e
registrado como equivalente ao diploma mencionado no inciso anterior.
Art. 4º Ao Biomédico compete atuar em equipes de saúde, a nível tecnológico, nas
atividades complementares de diagnósticos.
Art. 5º Sem prejuízo do exercício das mesmas atividades por outros profissionais
igualmente habilitados na forma da legislação específica, o Biomédico poderá:

I - realizar análises físico-químicas e microbiológicas de interesse para o saneamento
do meio ambiente;
II - realizar serviços de radiografia, excluída a interpretação;
III - atuar, sob supervisão médica, em serviços de hemoterapia, de radiodiagnóstico e
de outros para os quais esteja legalmente habilitado;
IV - planejar e executar pesquisas científicas em instituições públicas e privadas, na
área de sua especialidade profissional.
Parágrafo único. O exercício das atividades referidas nos incisos I a IV deste artigo
fica condicionado ao currículo efetivamente realizado que definirá a especialidade
profissional.
O Decreto n° 88.439/1983, que regulamenta a profissão de Biomédico, consoante a
Lei nº 6.684/1979, dispõe:
DA PROFISSÃO DO BIOMÉDICO
Art. 2º O exercício da profissão de Biomédico é privativo dos portadores de diploma:
I - devidamente registrado, de bacharel em curso oficialmente reconhecido de Ciências
Biológicas, modalidade médica;
II - emitido por instituições estrangeiras de ensino superior, devidamente revalidado e
registrado como equivalente ao diploma mencionado no inciso anterior.
Art. 3º Ao Biomédico compete atuar em equipes de saúde, a nível tecnológico, nas
atividades complementares de diagnósticos.
Art. 4º Sem prejuízo do exercício das mesmas atividades por outros profissionais
igualmente habilitados na forma da legislação específica, o Biomédico poderá:
I - realizar análises físico-químicas e microbiológicas de interesse para o saneamento
do meio ambiente;
Il - realizar serviços de radiografia, excluída a interpretação;
III - atuar, sob supervisão médica, em serviços de hemoterapia, de radiodiagnóstico e
de outros para os quais esteja legalmente habilitado;
IV - planejar e executar pesquisas científicas em instituições públicas e privadas, na
área de sua especialidade profissional.

Parágrafo único. O exercício das atividades referidas nos incisos I e IV deste artigo
fica condicionado ao currículo efetivamente realizado que definirá a especialidade
profissional.
Por outro lado, o Decreto nº 20.377/1931, regulamenta o exercício da
profissão de farmacêutico no Brasil, elencando no seu artigo 2º, suas atribuições:
Art. 2º O exercício da profissão farmacêutica compreende:
a) a manipulação e o comercio dos medicamentos ou remédios magistrais;
b) a manipulação e o fabrico dos medicamentos galênicos e das especialidades
farmacêuticas;

