
RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO  

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 04/2018  

REF.: CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA A ÁREA DE 

LINGUAGEM 

RECORRENTE: ALZIRA JOANA VIEIRA  

  

  

Trata-se de resposta ao Recurso Administrativo interposto 

por ALZIRA JOANA VIEIRA, brasileira, professora, inscrita no CPF/MF sob o 

nº 651.080.600-25, RG nº 6022568429, residente e domiciliada na Estada 

Campo Alto, nesta cidade de Pinhal da Serra/RS. Em resposta ao Recurso 

Administrativo acima referido formulado por Vossa Senhoria, através de 

processo protocolado sob o nº 01 no dia 17 de janeiro do corrente ano, 

manifesta-se esta comissão no sentido de que o mesmo não pode ser provido, 

pelas alegações abaixo descritas: 

 

• O Edital nº 42/2018 de 12 de dezembro de 2018, no item “Requisitos 

para Provimento”, estabelece que é necessário Curso Superior em 

Licenciatura Plena, específico para a disciplina respectiva, no caso em 

tela Linguagens ou formação Superior em área correspondente e 

formação Pedagógica, nos termos do Artigo 63 da LDBEN e demais 

legislações vigentes e da Lei Municipal nº 916/2014, para os cargos com 

25 horas semanais; 

 

• Ademais a Resolução nº 04/2018 de 19 de dezembro de 2018 do 

Conselho Municipal de Educação de Pinhal da Serra, estabelece em seu 

Art.3º- Os docentes para atuar na educação básica deverão ter 

formação em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação 

plena, em universidades ou institutos superiores de educação, admitida, 

como formação mínima para o exercício do magistério na educação 

infantil e nos 5 (cinco) primeiros anos do ensino fundamental, a 

oferecida em nível médio na modalidade normal. 

 



Analisando os dispositivos acima mencionados não há 

como aceitar a apresentação do Curso de Letras Habilitação Plena e 

Respectiva Literatura emitido pela Faculdade Paraíso como uma segunda 

Licenciatura, haja vista, que a inscrição para o referido cargo traz como 

requisito a exigência de Licenciatura Plena para ministrar aula nos anos finais 

do Ensino Fundamental.  

Importante destacar que quando da conclusão do curso 

na Universidade Paraíso foi realizado o apostilamento do mesmo no Certificado 

da Universidade de Passo Fundo, para que a professora Alzira ficasse com 

habilitação Plena em Letras e Espanhol, não configurando, portanto, uma nova 

graduação. 

Diante de todo o exposto, a comissão se manifesta no 

sentido de acolher a peça interposta como RECURSO e CONHECER do 

mesmo, já que tempestivo, não obstante sugere que seja JULGADO 

IMPROCEDENTE, ante a inconsistência dos argumentos sustentados, 

sobretudo pela ausência   de certificado que comprove uma nova graduação, 

diferente da graduação de Letras, estando, portanto, a pontuação emitida a 

referida professora, pela Comissão, publicada por meio do Edital nº 05/2018, 

correta.  

Para análise do Senhor Prefeito Municipal, Em Exercício 

José Robison Rodrigues Duarte. 

 

Pinhal da Serra, 21 de janeiro de 2019. 

  

 

Comissão 

Alana Silva Sgorla 

Carla da Silva Anguler 

Sandra Daiane de Almeida Giacometti 

 


