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EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO 
PROCESSO SELETIVO N.º 01/17 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D’OESTE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita 

no CNPJ/MF sob nº 45.138.336/0001-53, com sede administrativa na Rua Antônio Tavares, nº 107, Centro, Mu-

nicípio de Santa Rita d’Oeste, Estado de São Paulo, neste ato representada por seu Prefeito Municipal ALAOR 

PASIAN, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO o presente Edital de resposta a recursos, conforme 

segue: 

 

CARGO/ 
QUESTÃO 

INSCRIÇÕES FUNDAMENTO 

Professor de educação básica I 

12 
877296 

O recurso é intempestivo e não obedece às disposições editalícias. Porém, em homenagem ao 

princípio da transparência, a questão deve ser anulada (Súmula 473, STF), já que, de uma simples 

leitura da LBD (http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9394compilado.htm), verifica-se que 

havia mais de uma resposta incorreta, vejamos: 

Art. 29.  A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimen-

to integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, com-

plementando a ação da família e da comunidade.  

(...) 

Art. 30. A educação infantil será oferecida em: 

II – pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade.   

(...) 

Art. 31.  A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns:   

I – avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de 

promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental;  

Professor de educação básica I 

Recontagem de pontos 
877296 

Havendo questionamento, em sede de revisão, fora realizada a recontagem geral de pontos devida-

mente atualizada conforme segue. Com relação ao gabarito de terceiros, esclarecemos que: 1º) Tal 

pedido foge de disposições legais ou Editalícias, não se revestindo de razoabilidade; 2º) Sendo por 

princípio geral do direito, a boa-fé se presume, não havendo qualquer indício de irregularidade que o 

justifique; 3º) A proteção constitucional da honra, da intimidade, da vida privada e de informações 

de cunho pessoal também se fazem presentes nos documentos de natureza pessoal, denominado: 

gabarito. Assim sendo, não há que se falar em acesso a gabarito de terceiros (até porque não existe 

previsão contratual para o mesmo); 4º) Todos os atos foram ratificados pela Comissão de acompa-

nhamento e fiscalização do processo seletivo que, certificou com fé pública a regularidade dos 

mesmos. Portanto, o achaque e acusações da candidata devem ser rechaçadas. 

 

E, para que se deem os fins de Direito e chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital 

que vai publicado nesta data em sítio eletrônico (internet) e em mural Editalício. 

 

 

PUBLIQUE–SE E CUMPRA–SE. 

 

Município de Santa Rita d’Oeste (SP), em 08 de março de 2018. 

 

 

 

 

ALAOR PASIAN 
Prefeito Municipal de Santa Rita d’Oeste 


