MUNICÍPIO DE IVOTI
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

EDITAL Nº 138, DE 30 de Julho de 2018
"DIVULGA JULGAMENTO DE RECURSOS
E

RESULTADO

SELETIVO

FINAL

SIMPLIFICADO

PROCESSO
Nº

4/2018

PARA A ÁREA DA EDUCAÇÃO."
MARTIN CESAR KALKMANN, Prefeito Municipal de Ivoti, no uso de suas
atribuições legais, e em conformidade com o item 8, do Edital nº 123/2018,
resolve divulgar o julgamento de recurso interposto, conforme parecer da
comissão anexo, e tornar público o resultado final do Processo Seletivo
Simplificado para contratação temporária de profissionais para ocuparem a
função abaixo relacionada, para atendimento às necessidades de excepcional
interesse público na área da Educação, também anexo, disponível no Painel de
Publicações Oficiais da Prefeitura Municipal de Ivoti, bem como no site do
Município www.ivoti.rs.gov.br:
- Professor – Geografia
Prefeitura Municipal de Ivoti, aos trinta (30) dias do mês de julho de 2018.

MARTIN CESAR KALKMANN
Prefeito Municipal

Ivoti, 30 de julho de 2018.
COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
PARECER N° 002/2018
ASSUNTO: Processo Seletivo Simplificado – Edital n° 123/2018

Trata-se de análise do recurso protocolado sob n° 2018/3785, em 25/07/2018,
em virtude de desclassificação no Processo Seletivo Simplificado, referente ao Edital n°
123/2018, para a função de Professor – Geografia.
O objeto do protocolo, feito por GILSON DE SOUZA BUENO, é a interposição
de recurso contra decisão relativa ao resultado do PSS, do qual consta como
desclassificado, por não apresentar certificado de conclusão dos estudos conforme exigido
para a função, em conformidade com o Edital.
O requerente alega que a Medida Provisória 746/2016, de 22/09/2016, “trouxe
uma reestruturação na área da educação”, autorizando “profissionais de outras áreas e
especialistas com ‘notório saber’ a darem aulas nas escolas do país”. Esta, em síntese, é
sua alegação para justificar sua pretensão em lecionar aulas de Geografia, mesmo sendo
licenciado em História.
No entender da Comissão do PSS, a justificativa não tem fundamento, uma vez
que a MP citada “institui a Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino
Médio em Tempo Integral” (grifo nosso), e não à Educação Básica como um todo –
excluindo, portanto, o Ensino Fundamental.
Ademais, a nova redação do Art. 61 da LDB, em seu inciso IV, refere claramente
que aos “profissionais com notório saber” caberia “ministrar conteúdos de áreas afins à sua
formação para atender o disposto no inciso V do caput do art. 36” (grifo nosso), inciso este
que faz referência unicamente à “formação técnica e profissional” – excluindo, portanto, as
áreas de conhecimento (como, por exemplo, a de Ciências Humanas, citada no inciso IV
daquele artigo).
De outra parte, o próprio requerente chama atenção ao fato de que “a medida
ajudará a preencher lacunas na educação básica”, destacando seu caráter de
excepcionalidade. Entretanto, não há que falar em “lacuna”, no presente PSS, uma vez que
12 (doze) dos 14 (quatorze) candidatos inscritos apresentaram a formação exigida para a
função, não havendo, por conseguinte, qualquer necessidade de “preencher lacuna” (se
fosse o caso).
Por estes motivos, é INDEFERIDO o recurso, mantendo-se a desclassificação
do candidato.
Sem mais, esse é nosso entendimento e decisão.
Comissão do Processo Seletivo Simplificado:
- Adriana Pilger Klering
- Alexandra Fick
- Denise Bach

ANEXO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 4/2018

CLASSIFICAÇÃO FINAL
CATEGORIA PROFISSIONAL: PROFESSOR – GEOGRAFIA
Classificação

Nome

Pontuação

1º

Jorgia Marisa Seibel

130

2º

Melissa Pereira Mensor

102

3º

Tiago Zorzo Maroneze

94

4º

Marcos Kominkiewicz

86

5º

Homero da Cunha Fagundes Filho

83

6º

Gilvan Leonardo Müller

68

7º

Gabino Ribeiro Moraes

37

8º

TabataHyolana de Lima Janson

25

9º

Andrea Cristina Conceição de Lemos

10

10º

Gisele ZagonelPicolli

8

11º

Yuri Moreira Figas

0*

12º

Letícia Zanella Schultz

0*

* Critério de desempate: Candidato com maior idade, conforme item 8.3 do Edital.

Ivoti, 30 de julho de 2018.

