
RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO 

 

Prezada Fernanda Aparecida de Almeida Pessoa 

Referente ao Edital: 01/2018 - Restinga/SP 

Solicitação recebida através do email: adm@seletivaconcursos.com.br 

Data da solicitação: 18/12/2018                  Data da resposta: 19/12/2018  

(    ) PEDIDO DEFERIDO ( X ) PEDIDO INDEFERIDO  

 

  Trata o presente documento sobre a Solicitação de 

Impugnação contra o “CAPÍTULO 1 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES – 

item 1.4. As funções, as vagas(...), do Edital nº. 01/2018, de 14/12/2018, 

referente aos cargos de Diretor de Escola e Coordenador Pedagógico, ambos 

Ensino Fundamental, enviada pela Srª Fernanda Aparecida de Almeida 

Pessoa, por meio de correio eletrônico: 

nandadealmeida2004@yahoo.com.br.  

  A impugnante alega que sua impugnação é cabível e que o 

Edital não pode prosperar da forma como publicado, pelo motivo “De 

acordo com a Lei municipal nº.- 1.679 de 24 de maio de 2.010, art, o edital 

que se impugna tempestivamente, está em desacordo com a mesma, pois 

não consta em sua redação o inteiro teor onde reza os requisitos para o 

provimento do cargo e função: 1. (...) 2. Diretor de escola educação básica é 

necessário – licenciatura plena em pedagogia ou pós-graduação na área de 

gestão escolar e ter no mínimo sete (07) anos de efetivo exercício no 

magistério do setor publico; 3. Assessor Coordenador de educação básica – 

licenciatura plena nas áreas do currículo do ensino básico, licenciatura em 

pedagogia ou pós-graduação em área pedagógica e ter no mínimo 05 (cinco) 

anos de efetivo exercício no magistério do setor publico; (...) O referido 

edital deverá trazer em sua redação os requisitos para o provimento do 

cargo e função conforme a Lei elencada acima nos termos do “CAPÍTULO 1 

– DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES – item 1.4. As funções, as vagas, 

(total de vagas ofertadas (cadastro de reserva - CR), vagas de Ampla 



Concorrência (AC) e vagas reservadas para Pessoas com Deficiência (PcD)), 

a carga horária semanal, o vencimento mensal, os requisitos e a 

escolaridade exigidos ...”,. 

 

DAS CONSIDERAÇÕES 

   Inicialmente, a Comissão delibera que a solicitação de 

Impugnação é tempestiva, vez que enviada em tempo hábil, portanto, 

cumpriu o disposto no Edital nº. 01/2018, de 14 de Dezembro de 2018. 

Ressalte-se que, cumpridos os requisitos, recebemos a impugnação e 

conhecemos do seu conteúdo, dando-lhe provimento. Em relação ao teor 

do pedido, que trata da impugnação – exclusivamente – ao item 1.4, do 

Edital 01/2018, que versa sobre, As funções, as vagas, (total de vagas 

ofertadas (cadastro de reserva - CR), vagas de Ampla Concorrência (AC) e 

vagas reservadas para Pessoas com Deficiência (PcD)), a carga horária 

semanal, o vencimento mensal, os requisitos e a escolaridade exigidos, os 

quais estão dispostos em Tabela do Edital. Estes encontram-se em 

conformidade com a Legislação Municipal vigente, tendo em vista que a 

criação dos Cargos de Diretor de Escola e Coordenador Pedagógico, ambos 

Ensino Fundamental/Infantil, diferencia tais cargos daqueles previstos no 

estatuto do magistério, pois, agora tratam-se de cargos de provimento 

efetivo, recebendo tratamento diferenciado do anterior, autorizado pelo 

artigo 37 da Constituição Federal. 

   Desta forma, a Lei 2038/2018, mais recente, revogou 

expressamente os dispositivos do estatuto que tratam dos cargos 

impugnados, passando, portanto, a valer a lei nova e suas especificações.  

   Os requisitos exigidos pela Lei 1679/2010, não mais 

vigoram, tendo em vista que a mesma versava sobre os cargos na 

modalidade de Contratação por Comissão. Já a Nova Lei Municipal 

vigente trata sobre a Contratação por meio de Concurso Público, conforme 

segue disposto:  

Art. 3º. Os empregos públicos descritos no 

Anexo I serão providos por meio de concurso 



público, de provas ou provas de títulos. (Lei 

Municipal 2038/2018) 

Parágrafo único. Os parâmetros para a 

realização do concurso público serão especificados 

no Edital. (Lei Municipal 2038/2018) 

DECISÃO 

    Diante do exposto, após análise das considerações 

apresentadas, recebemos a impugnação impetrada por tempestiva e 

acatamos seu pedido, para, no mérito negar-lhe provimento, mantendo 

dessa forma os termos do Edital.  

A presente decisão será comunicada a impugnante e disponibilizada no site 

www.seletivaconcursos.com.br. 

 

Restinga/SP, 19 de Dezembro de 2018. 

 

 

 

Vanessa Cristina Delpilaro 

Presidente da Comissão do Concurso Público 

 

 

 

Amarildo Tomaz do Nascimento 

Prefeito Municipal. 


