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Requer informações do Exmo. Senhor Prefeito 

Municipal sobre processo seletivo para atribuição 

de classes com prazo determinado.  

 

 

Senhor Presidente,  

 

  

Considerando que os professores questionam o procedimento 

adotado de atribuição de classes para prazo determinado em nosso munícipio ser realizado através 

da lista do concurso público de 2015 ; 

 

Considerando que cidades como São José dos Campos, 

Tremembé e Pindamonhangaba realizam processo seletivo com a finalidade de atender as 

demandas exclusivas para substituição em prazo determinado; 

Considerando que no início do ano em exercício, houve 

confusão no entendimento do edital de chamamento quanto ao procedimento adotado, se seria 

chamada do início da lista ou se daria continuidade na lista do concurso de 2015; 

Considerando que em reunião realizada por esta Vereadora com 

a Secretária de Educação Professora Edna Chamon, foi apresentada a proposta de realizar 

processo seletivo exclusivo para atribuição de classes por prazo determinado, na qual a 

Secretária informou não haver a necessidade de um processo seletivo tendo em vista que, em 

2015 foi realizado concurso público e que pode utilizar da lista para chamamento dos 

temporários; 

Assim sendo, é que:  

REQUEREMOS à Nobre Mesa, ouvido o Plenário, 

dispensadas as demais formalidades de praxe, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, 

solicitando a V. Exª. para que se digne informar a esta Casa o quanto segue: 
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I- Existe a possibilidade ou a previsão, no entendimento da 

secretaria de, após o término da vigência do concurso realizado em 2015, passar a adotar o 

processo seletivo exclusivo para atribuições de classes em prazo determinado? 

 

Plenário “Jaurés Guisard”, 31 de agosto de 2017. 

 

Vereadora Loreny (PPS) 


