
 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 001/2017 

 

RESPOSTA AOS RECURSOS 

 

A COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO no uso de suas 

atribuições, TORNA PÚBLICO, as respostas aos recursos interpostos contra o Edital de 

Abertura do Processo Seletivo Simplificado n.º 001/2017, da Prefeitura Municipal de 

Pinhão. 

 

1. Protocolo sob n.º 053453  

Recurso: Os professores interessados que possuem Ensino Médio na Modalidade 

Magistério e Graduação em Pedagogia, postulam pela opção de apresentar o 

certificado de Ensino Médio na Modalidade Magistério no item 1, perfazendo 50 

pontos, e o Certificado de Graduação em Pedagogia no item 2, podendo assim somar a 

pontuação. 

Resposta: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, para esta questão 

temos a esclarecer que houve dupla interpretação na descrição do Título, que deveria 

mencionar: Ensino Médio na modalidade Magistério ou Graduação em Pedagogia, 

reconhecida pelo MEC, conforme dispõe o art. 62 da Lei Federal n.º 9.394/1996 e o art. 

11 da Lei Municipal n.º 1.718/2012, de forma que, quem tem Magistério e Pedagogia 

pontua nos itens 1 e 2, e quem tem apenas a Pedagogia, pontua somente no item 1.  

 

2. Protocolo sob n.º 053441 

Recurso: Os peticionários apresentam impugnação ao subitem 2.3, especificamente 

aos itens 1 e 2 do quadro de Professor das Series Iniciais e Educação Infantil, do Edital 

de abertura do Processo Seletivo Simplificado n.º 001/2017, do Município de Pinhão, 

requerendo a adequação ao referido item de forma que não prejudique candidatos 

com licenciatura em pedagogia em detrimento de licenciaturas em outras áreas. 

RESPOSTA: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto temos a 

esclarecer que a descrição do Título gerou dupla interpretação, que, conforme dispõe 

o art. 62 da Lei Federal n.º 9.394/1996 e o art. 11 da Lei Municipal n.º 1.718/2012, o 

candidato que possuir Formação em nível de Magistério e Graduação em Pedagogia 

poderá pontuar com o Magistério no item 1 e com a Graduação em Pedagogia no item  

2; bem como o candidato que possuir Formação em nível de Magistério e Graduação 

em Licenciatura diversa à Pedagogia poderá pontuar nos itens 1 e 2. Cabe aqui 

ressaltar que se o candidato não possuir Formação em Magistério e tiver Formação 

apenas de Graduação em Pedagogia, poderá utilizá-la uma única vez, sendo nesse caso 

utilizado como requisito ao cargo no item 1. Deste modo, objetivando cumprir com os 

princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e isonomia, igualdade, 



 

 

eficiência, razoabilidade, proporcionalidade, entre outros, dando oportunidade à 

todos os profissionais da educação, inclusive, aos que tenham se formado à pouco 

tempo e ainda não tiveram oportunidades como os que há anos estão trabalhando, 

esta descrição será readequada. 

 

3. Protocolo sob n.º 053440 

Recurso: Os peticionários requerem adequação do subitem 9.1, letra d, de forma que a 

exigência da extinção de outros vínculos somente ocorra no momento da contratação. 

Resposta: Em atendimento ao recurso interposto, informamos os candidatos que 

houve readequação na declaração firmada na letra d, do subitem 9.1 do Edital de 

Abertura do Processo Seletivo Simplificado n.º 001/2017.  

A Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado n.º 001/2017, com base 

nos argumentos acima mencionados indeferem as impugnações ora apresentadas, 

uma vez que os recursos foram deferidos, os quais serão contemplados em Edital de 

retificação. 

Pinhão, 26 de maio de 2017. 

 

PRICILA PRESTES FERREIRA 

DOS SANTOS 

Presidente 

ANA JOCÉLIA DE OLIVEIRA 

Secretária  

RAFAELA PADILHA BURKO 

Membro

 

SOLANGE PLETSCH CALDAS 

Membro 

THAISA VARGAS DE OLIVEIRA 

Membro

 

 

 

 


