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JUSTIFICATIVA DE REVOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO  

EDITAL Nº 23/2021 

 

1 – DO OBJETO  

Trata-se de revogação do procedimento seletivo, que tem como objeto a selecionar recursos humanos para 

apoio técnico-administrativo para a execução do PROJETO “Construção e divulgação do conhecimento 

sobre as violações de direitos humanos a partir da Antropologia Forense” subprojeto “Apoio acadêmico às 

atividades da Cátedra Edward Said e da Revista Exilium” – BOLSAS DE EXTENSÃO, oriundo do contrato 

celebrado entre a Fundação de Apoio à Universidade Federal de São Paulo – FapUnifesp e a Universidade 

Federal de São Paulo-UNIFESP, através da Pró Reitoria de Extensão e Cultura-PROEC, Contrato nº 03/2021, 

processo nº 23089.109387/2020-93. 

 

2 – DA SÍNTESE DOS FATOS 

A Comissão de Seleção identificou equívocos no Edital nº 23/2021 e terá que corrigi-los, sob pena de não 

ser alcançada a finalidade do processo seletivo, razão pela qual, em cumprimento do princípio da eficiência, 

a Comissão de Seleção entende cabível a revogação do procedimento, nos termos do que dispõe o item 

11.4, do referido edital.  

 

3 - DA FUNDAMENTAÇÃO  

Inicialmente, cumpre-nos salientar que a Fundação de Apoio à Universidade Federal de São Paulo – 

FapUnifesp iniciou o procedimento de seleção objetivando a seleção de Bolsista de Extensão para Apoio às 

atividades da Cátedra Edward Said e da Revista Exilium, nos termos que consta do edital. 

 

Convém mencionar que foram detectados alguns equívocos no Edital que não podem ser sanados através 

de errata. Assim sendo a Comissão de Seleção encaminhou à Fundação de Apoio à Universidade Federal de 

São Paulo – FapUnifesp recomendação para a revogação do referido edital.  

 

Nesse caso, a revogação, prevista no item 11.4 do Edital, constitui a forma adequada de desfazer o 

procedimento de seleção objeto da presente decisão, tendo em vista a superveniência de razões de 
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interesse público que fazem com que o procedimento de seleção, inicialmente pretendido, não seja mais 

conveniente e oportuno para a Fundação de Apoio à Universidade Federal de São Paulo – FapUnifesp, antes 

que os defeitos do Edital sejam devidamente sanados.  

 

Desta forma, a Fundação de Apoio à Universidade Federal de São Paulo – FapUnifesp não pode se 

desvencilhar dos princípios que regem a sua atuação, principalmente no campo das seleções, onde se deve 

buscar sempre a satisfação do interesse coletivo, obedecendo suas normas estatutárias e aos princípios 

previstos no art. 37 da Constituição Federal.  

 

A aplicação da revogação fica reservada, portanto, para os casos em que a Fundação de Apoio à 

Universidade Federal de São Paulo – FapUnifesp, pela razão que for, perder o interesse no prosseguimento 

do processo seletivo. Trata-se de expediente apto, então, a viabilizar o desfazimento da seleção, com base 

em critérios de conveniência e oportunidade.  

 

Desse modo, a Fundação de Apoio à Universidade Federal de São Paulo – FapUnifesp ao constatar a 

inconveniência e a inoportunidade poderá rever o seu ato e consequentemente revogar o procedimento 

de seleção, respeitando-se assim os princípios da legalidade e da boa-fé administrativa.  

 

4 - DA DECISÃO  

Diante do exposto, com fulcro nos fundamentos de fato e de direito já expostos, a Fundação de Apoio à 

Universidade Federal de São Paulo – FapUnifesp, através da sua Diretora Presidente REVOGA o EDITAL nº 

23/2021. 

 

São Paulo, 23 de abril de 2021 

 

 

Maria José da Silva Fernandes 

Diretora Presidente 
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