
 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE PROFESSOR SUBSTITUTO 

 

Edital nº 72/2022, de 27 de maio de 2022 
 

RESULTADO DOS RECURSOS DE IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
 

CPF 
PEDIDO DE IMPUGNÇÃO  

 
Recurso 1 

RESPOSTA COM PARECER  
 

SITUAÇÃO 
 

079.xxx.xxx-52 

Item do Edital* 

Item 2 - DAS UNIDADES CURRICULARES, DOS PERFIS/HABILITAÇÕES EXIGIDOS, DAS 

VAGAS E DOS CAMPI DO IFPB 

O Código 1 (Design e Construção Civil – Arquitetura) do Edital nº 72/2022 possui Unidade 

Curricular e Perfil Habilitação Exigida semelhando aos Códigos 3 e 4 (Arquitetura e 

Urbanismo) do Edital nº 41/2022, no qual foi finalizado recentemente. Como consta no 

Edital nº 41/2022 item 13.8: "Os candidatos aprovados e não classificados dentro do 

número de vagas poderão ser contratados em função das necessidades e disponibilidade 

de vagas futuras dos campi do IFPB, e estarão dispostos em uma lista de classificação 

geral, caso haja vagas para perfis similares em campus distinto". O Processo Seletivo do 

Edital nº 41/2022 "terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de homologação do 

Resultado Final", este publicado no dia 23 de maio de 2022. Então, caberia ao IFPB 

contratar os candidatos habilitados nos Códigos 3 e 4 no processo seletivo do Edital nº 

41/2022 para a vaga do Código 1 do Edital nº 72/2022 para o IFPB Campus Itaporanga, ao 

invés de realizar outro processo seletivo com mesma Unidade Curricular e Perfil 

Habilitação Exigida. 

 

 
ANEXO 

 

PARECER 198/2022 – 

DGEP/REITORIA/IFPB 

de 30 de maio de 2022 

 

 

 

 

 

 

DEFERIDO 

 

 

As alterações serão 

publicadas em edital de 

retificação no Portal do 

IFPB na página de 

acompanhamento do 

certame 

  



CPF 

PEDIDO DE IMPUGNÇÃO  

 

Recurso 2 

RESPOSTA COM PARECER 

 

SITUAÇÃO 
 

087.xxx.xxx-40 

Item do Edital* 

Item 2 do edital, no que diz respeito ao Código 4 – Medicina Veterinária 

Justificativa* 

Venho por meio deste, requerer a impugnação do presente edital, visto que existem 

candidatos classificados em edital anterior (edital nº 80/2021, de 15/09/2021), com prazo 

de validade até novembro de 2022. Os candidatos foram classificados em processo 

seletivo que exigia os mesmos requisitos do edital supracitado. Assim, venho através 

deste requerer a impugnação do edital (Item 2 do edital, no que diz respeito ao Código 4 – 

Medicina Veterinária) e a contratação de professor já aprovado em edital anterior para a 

vaga de professor substituto de medicina veterinária para o campus Sousa.  

 

 

ANEXO 

 

PARECER 196/2022 – 

DGEP/REITORIA/IFPB 

de 30 de maio de 2022 

 

 

 

DEFERIDO 

 

As alterações serão 

publicadas em edital de 

retificação no Portal do 

IFPB na página de 

acompanhamento do 

certame 

  



CPF 

PEDIDO DE IMPUGNÇÃO  

 

Recurso 3 

RESPOSTA COM PARECER 

 

SITUAÇÃO 
 

338.xxx.xxx-91 

Item do Edital* 

Item 2. DAS UNIDADES CURRICULARES, DOS PERFIS/HABILITAÇÕES EXIGIDOS, DAS 

VAGAS E DOS CAMPI DO IFPB 

Justificativa* 

1. Venho por meio deste solicitar mui respeitosamente a retirada do Código 2 – 

Matemática, do Edital nº 72/2022, 27 de maio de 2022, do PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO. 2. A presente solicitação está baseada 

no fato da existência de candidatos habilitados para o referido perfil no âmbito do 

Instituto Federal da Paraíba, de acordo com a homologação do resultado final do 

Processo Seletivo Simplificado do Edital nº 41/2022, de 05 de abril de 2022, publicado no 

Diário Oficial da União – Seção 3, nº 97, terça-feira, 24 de maio de 2022, pág. 1418. 3. 

Segundo o Edital nº 41/2022, item 2. DAS UNIDADES CURRICULARES, DOS 

PERFIS/HABILITAÇÕES EXIGIDOS, DAS VAGAS E DOS CAMPI DO IFPB, há uma (01) vaga 

para o Campus Campina Grande. Dessa forma, há outros quatro (04) candidatos 

aprovados e habilitados a serem contratados para quaisquer outros Campi do IFPB para 

o perfil, conforme preconiza o item 13.8 do mesmo edital. 13.8 Os candidatos aprovados 

e não classificados dentro do número de vagas poderão ser contratados em função das 

necessidades e disponibilidade de vagas futuras dos campi do IFPB, e estarão dispostos 

em uma lista de classificação geral, caso haja vagas para perfis similares em campus 

distinto. 4. Dessa forma, a vaga disponibilizada no Edital nº 72/2022, poderia ser 

preenchida de acordo com a classificação do resultado final do Edital nº 41/22. Não 

havendo, portanto, necessidade de realização de novo processo seletivo para o Código 2 

– Matemática. 5. Diante do exposto acima, esperamos deferimento do pedido em tela. 

 

 

ANEXO 

 

PARECER 197/2022 – 

DGEP/REITORIA/IFPB 

de 30 de maio de 2022 

 

 

 

 

DEFERIDO 

 

As alterações serão 

publicadas em edital de 

retificação no Portal do 

IFPB na página de 

acompanhamento do 

certame 

 
 

João Pessoa, 30 de maio de 2022. 
 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS PÚBLICOS - COMPEC 




















