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OficioPY 03102/2023 

limo. 
Senhor Secretário Municipal de Educação 

Como Vereador desta cidade, venho por meio deste oficio requerer que preste 
esclarecimentos à Camara Municipal de Abalara, sabre o processo seletivo que 
encontra-se em andamento para contratação temporária de professores com 
prazo máximo de 12 meses. 

De acordo com a legislação vigente, todos os alias da administração pública 
devem ser divulgados de forma ampla e acessível ao público. 

No entanto, temos recebido denúncias de que a Secretaria de Educação tern 
negligenciado essa obrigação, uma vez que o cronograma do processo seletivo 
apresenta as seguintes informações. 

• As inscrições são em 03/02/2023; as entrevistas; 06102/2023; o resultado 
prekninar 07102/2023; o prazo para interposição de recursos 08J02/2023 e o 
resultado 08/02/2023 

• O salário ofertado está abaixo do estabelecido pela lei recentemente aprovada 
no município para o desempenho de uma jornada de 20 horas que é de R$ 
2.319,28. 

• Outro ponto que vale ressaltar, é a existência de urn concurso púbico vigente 
no município com candidatos aprovados e no cadastro de reserva. 

- Ressaltasse ainda que conforme publicação no (Milo Oficial do município em 
circulação neste dia 03 de fevereiro de 2023, est.) a contramão do que diz o 
cronograma, uma vez que a PORTARIA N° 0202011/2023-GP que designa 
comissão organizadora do processo seletivo simplificado entrou em circulação 
no mesmo cria da inscrição, que a meu ver a referida comissão não teria tempo 
hábil para tal organização. 

Dessa forma, é importante que a Secretaria esclareça essa situação e apresente 
as medidas que estão sendo tomadas para garantir a transparência e a 
publicidade dos atos administrativos. 

Gabinete Vereador Ricardo Leite de Figueiredo —TRABALHO NOVO A SERVIÇO 
DO POVO....Novas atitudes —contribuir, solicitar e fiscalizar. Unidos por urna Abaiara 
para todos. 



1-d 
Agradeço antecipadamente sua atenção a esse assunto e espero contar com 
sua presença em nossa prdockna sessão. 

. Atenciosamente, 

Camara Municipal de Abaiara 
Avenida Padre ibiapina, SN - Centro - 63.240-00 
CNP1 :12.478.98810001-88 I Tetefone: 011035581399 

SALA DAS SESSÕES, 03 de Fevereiro de 2023. 

RICARDO LEITE DE FIGUEIREDO 
Vereador 
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