
  

Restinga-SP,18 de dezembro de 2018. 

  

À 

SELETIVA Concursos, Processos Seletivos e Treinamentos Profissionais, CNPJ 

19.137.597/0001-49. 

 

Ref. IMPUGNAÇÃO DO EDITAL !!!  

 

 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 

 

Prezados Senhores, 

 

Vimos, por intermédio desta notificação, informar o nosso 

inconformismo com a elaboração e publicação do edital ora impugnado. 

 

De 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 

pos-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 pos-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 ...”  

 

Uma vez, que retalhada a redação tornará o presente edital nulo e passivo 

de impugnação.  

 

Assim, requer-se a retificação do edital ora impugnado para que conste 

em sua redação os severos ditames da Lei, evitando maiores problemas. 

 

Cabe destacar que a não aceitação desta implicará na propositura de Ação 

Judicial cabível. 



 

Atenciosamente, 

  

 

____________________________________________ 

FERNANDA APARECIDA DE ALMEIDA PESSOA 

RG nº.- 45.098.758-9 SSP/SP 

CPF nº.- 339.599.148-22 

 

 
      

   
       

       

       

       

       

       

       

  

 

 

Nos termos da CLÁUSULA DÉCIMA, 10.1, referido contrato datado de 

16/02/2018, tendo como termo inicial 15/02/2018, por se tratar de contrato com prazo 

indeterminado, a rescisão poderá ser requerida por qualquer das partes notificando a parte 

contraria com 60 (sessenta) dias de antecedência.  

 

Assim, requer-se a rescisão do contrato, iniciando o prazo de contagem 

de 60 dias a partir da presente data, com a suspensão de todas as faturas posteriores ao prazo 

de 60 dias, evitando maiores problemas. 

 

Cabe destacar que a não aceitação desta implicará na propositura de Ação 

Judicial cabível. 

 

Atenciosamente, 

  

 

MERCADÃO DE FRANCA GESTORA DE NEGÓCIOS LTDA. 

Neste ato representado por ______________________ 

 


