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RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO 
 
 

Prezado Sr. Fernando Augusto Fressatti 
 

Referente ao Edital: 01/2019 – São Joaquim da Barra/SP  
 
Solicitação recebida através do email: adm@seletivaconcursos.com.br  

 
Data da solicitação: 24/09/2019 Data da resposta: 27/09/2019  
 

(   ) PEDIDO DEFERIDO ( X ) PEDIDO INDEFERIDO  
 

 
DA TEMPESTIVIDADE 
 

 Inicialmente, a Comissão delibera que a solicitação de Impugnação é 
tempestiva, vez que enviada em tempo hábil, portanto, cumpriu o disposto no 

Edital de nº 01/2019. 
 
DO MÉRITO 
 

 Trata o presente documento sobre a Solicitação de Impugnação contra o 

“CAPÍTULO 1 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES – item 1.4. Requisitos 
Básicos(...), do Edital nº. 01/2019, de 13/09/2019 e sua Retificação de 

20/09/2019, referente aos cargos de “Professor de Educação Básica II – Artes” e 
“Professor de Educação Básica II – Educação Física”.  
 

 O impugnante alega que sua impugnação é cabível e que o Edital não pode 
prosperar da forma como foi Retificado, pelos motivos expostos:  

 
“No caso, o edital e o Município de São Joaquim da Barra ao prever que apenas 
poderão participar do certame profissionais com “(...)formação superior na área 

correspondente e complementação nos termos da legislação vigente” estão 
cerceando a possibilidade de possuidores de certificado/diploma de curso de 
formação especial de professores conforme os artigos 14 e 15 da Resolução nº 
02/2015 do Conselho Nacional de Educação(...)” 
 
“Não cabe ao Município decidir se o certificado/diploma expedido em favor de um 
professor de matemática que realizou o curso de complementação pedagógica ou 
segunda licenciatura nos termos da Resolução 02/2015em área diferente, como por 
exemplo, em artes, possui ou não validade para participar do certame”. 
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DAS CONSIDERAÇÕES  
 

 Ressalte-se que, cumprido o requisito, recebemos a impugnação e 
conhecemos do seu conteúdo. Em relação ao teor do pedido, que trata da 

impugnação – exclusivamente – ao item 1.4, do Edital 01/2019, que versa sobre, 
os requisitos para os cargos de Professor. Destaca-se que estes encontram-se em 
conformidade com a Resolução nº 02/2015 do Conselho Nacional de Educação 

mencionada na Impugnação bem como na Legislação Municipal vigente (Anexo I, 
Lei 144/2009) cumprindo sua legalidade e imposição. 
 

 O Edital é claro ao estabelecer: “...O Concurso Público será regido pelas 
instruções especiais constante no presente instrumento e demais legislações 

pertinentes, ...”. Deixando explícito que seguirá todas as legislações pertinentes, 
desse modo cabe ao aprovado no momento da admissão apresentar o comprovante 
de escolaridade exigido para o exercício da função, conforme o item 11.1.1 a 

11.1.3 do referido Edital de Abertura, cabendo a este, em caso de recusa ou 
incompatibilidade declarada pela contratante, recorrer com base na legislação 

vigente.  
 
 Destarte, nenhum direito e princípio encontram-se violados pelo certame, 

tendo em vista que as objeções realizadas pelo impugnante já estão previstas no 
Edital, como na Legislação Vigente, em conformidade com a Resolução aludida, 
não havendo cerceamento ou prejuízo aos candidatos, garantindo-lhes a ampla 

participação em todas as fases. 
 

 Acerca do Requerimento do Impugnante para que a decisão administrativa 
proferida, em razão do presente pedido, seja aproveitada pelos demais candidatos 
que tenham interesse na retificação do edital. A Banca informa que não houve 

demais Impugnações, sendo o presente Recurso a única objeção ao certame. 
  

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 ao impugnante e disponibilizada no site 
www.seletivaconcursos.com.br.  

 
Atenciosamente; 

São Joaquim da Barra/SP, 27 de Setembro de 2019. 

  

 

Seletiva Concursos 
Dados do responsável presidente da Banca: Wellington Amaral Lacerda 

Cargo: Gerente-Procurador R.G. Nº 24.162.151-3 - CPF Nº 167.211.268-00 

E-mail: Site: www.seletivaconcursos.com.br 

http://www.seletivaconcursos.com.br/

