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PARECER

Em resposta ao requerimento de Impugnação de Edital emitido pelo candidato José Ricardo Borges de
Carvalho, no dia 03 de maio de 2022, referente ao edital nº 13, de 29 de abril de 2022, que trata do
Processo Seletivo destinado ao preenchimento de 03 (três) vaga(s) para contratação temporária em
regime de 40h (quarenta horas), de professor substituto nas áreas de História e Artes, pelo qual
questiona as condições para a participação no concurso para professor substituto no que diz respeito
aos requisitos mínimos e solicita que seja adicionado: “habilitação equivalente”. Após a análise da
comissão organizadora e parecer da Pró-Reitoria de Ensino e Assuntos Estudantis (PRENAE), a
comissão organizadora, vem destacar os seguintes argumentos: Considerando que a demanda de
disciplinas para atendimento ao referido edital são para suprir demandas exclusivas do Ensino Médio
Técnico do IFMA Campus Barreirinhas, ambas disciplinas no núcleo comum/eixo básico. Conforme
descrito no próprio pedido de impugnação, a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece
as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu Art. 62 menciona que a formação de docentes
para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida,
como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos
do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal. (Redação dada pela lei nº
13.415, de 2017). Neste sentido, considerando a especiﬁcidade deste edital, que busca suprir
demanda na educação básica (Ensino Médio Técnico). Esta comissão organizadora INDEFERE o
requerimento de impugnação ao edital nº 13, de 29 de abril de 2022.

Barreirinhas, 04 de maio de 2022.

Atenciosamente,

Comissão Organizadora do Seletivo
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