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INDICAÇAO DE SERVIÇO N.° 066/2022 

Excelentíssimos Senhores Vereadores: 

Indico, de acordo com o que facultam os Artigos 227 e 228 do Regimento Interno, 

que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando a seguinte 

medida de interesse público: 

"Solicito ao Poder Executivo Municipal, a averiguação acerca dos critérios 

utilizados para a ordem de contratação de estagiários aprovados no Processo 

Seletivo de 2022, bem como, a promoção de possíveis adequações". 

JUSTIFICATIVA 

Enquanto vereador do município de Inácio Martins, fui procurado por munícipes 

que questionaram sobre a maneira como está acontecendo a convocação dos estagiários 

aprovados no Teste Seletivo — 2022. De acordo com eles, a ordem de classificação dos 

candidatos não estaria sendo respeitada. 

Buscando uma resposta para a questão, me parece que há uma falha no edital, 

tendo em vista que para candidatar-se na área Educação, Nível Superior, apresentava-se 

como um dos critérios ser acadêmico de algumas licenciaturas, como: Pedagogia, Letras, 

Educação Física, Ciências Biológicas etc. No entanto, não estava especificado no edital 

que a classificação seria por disciplina e nem que algumas áreas seriam privilegiadas em 

detrimento de outras. 

Ocorre que, por necessidade da Secretaria Municipal de Educação, houve uma 

convocação em 14 de junho seguindo a lista dos aprovados acadêmicos em Pedagogia. É 

evidente que pedagogos possuem uma formação voltada ao trabalho na Educação Infantil 

e Séries Iniciais. Porém, esta lógica faz com que acadêmicos de outras Licenciaturas 

sejam convocados somente após ser concluído o chamamento da lista de Pedagogia. 
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Diante disso, para que acadêmicos de todas as licenciaturas tenham igualdade de 

direitos, sugiro que sejam feitas adequações para o próximo edital, bem como, que se 

avalie a possibilidade de remanejamento de acadêmicos de licenciaturas diversas à 

Pedagogia que tiveram uma boa classificação, para estagiarem em outras 

funções/setores do serviço público municipal. Esta talvez seja uma alternativa imediata 

para diminuir o prejuízo a estes respectivos candidatos. 

Câmara Municipal de Inácio Martins PR, 20 de junho de 2022. 
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