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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2017 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
 

PRINCIPAIS MOTIVOS DE REPROVAÇÃO OU NÃO APROVEITAMENTO NA AVALIAÇÃO 

DOS TÍTULOS 

MOTIVOS OBSERVAÇÕES DA COMISSÃO 

Diploma diferente da 
disciplina 

O Edital exige Licenciatura Plena, sendo assim, não foi aceito o curso de 
Bacharelado, ainda que o candidato apresente pós graduação na área da 
Educação ou da disciplina almejada. 
 

Não aproveitamento dos 
Cursos:  
1.Ciências Naturais 
2.Ciências da Natureza 
3. Educação do Campo – 
Ciências da Natureza e 
Matemática 

O Parecer CNE/CES nº 54/2008 afirma expressamente que “os 
profissionais egressos desse curso, no entanto, deveriam ter tido a 
clareza prévia de que estavam ingressando em um curso de formação de 
professores para o ensino fundamental. Se a própria Instituição foi 
imprecisa na divulgação da finalidade correta do curso, resta agora 
oferecer habilitações específicas em Química, em Física, em Biologia e em 
Matemática para que os professores egressos do Curso de Licenciatura 
Plena em Ciências da Natureza e Matemática, não identificados com o 
ensino fundamental – embora profissionais diferenciados que certamente 
são para esse nível de ensino –, possam fazer suas opções de 
aprofundamento de estudos na subárea de sua escolha e, então, ter o 
diploma de Licenciado Pleno em Biologia, ou em Química, ou em Física ou 
em Matemática”. 
Ou seja, os referidos cursos têm por objetivo dar uma visão global das 
respectivas sub-áreas (Química, Física, Biologia e Matemática), mas não 
proporcionam o aprofundamento necessário para o Ensino no Nível 
Médio. Considerando que o Magistério Público Estadual deve estar apto 
para o ensino nos Ensinos Fundamental e Médio, não é possível o 
aproveitamento desses profissionais no presente certame. 
 

Diploma falta frente ou 
verso 

Anexar frente ou verso do documento em recurso 
 

Documento ilegível  

Somente pode ser retificado em recurso o documento que apesar de não 
ter possibilitado a leitura foi possível a sua visualização. Em outras 
palavras: se o arquivo continha a informação “not found” ou trazia a tela 
preta, não é possível anexar novo arquivo. 
 

Diploma pós-graduação 
fora da área 

Em caso de dúvida, a Comissão não pontuou o item e solicita o envio de 
dados complementares, como Histórico, a fim de avaliara a pertinência 
do tema à área da Educação. 
 

Experiência em cursos de 
capacitação  

Cursos/Seminários/Palestras não comprovam experiência no exercício 
profissional em sala de aula. 
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MOTIVOS OBSERVAÇÕES DA COMISSÃO 

Experiência não 
comprovada 

Estágios/trabalho voluntário não serão considerados exercício 
profissional. Item 6.5 do Edital 

Monitoria/tutoria não serão considerados exercício profissional. Item 
6.5.1 do Edital 

A Comissão padronizou o entendimento que bolsista também não 
comprova exercício profissional. 

Ausência de elementos 
obrigatórios para 
comprovação de 
experiência 

Declaração deve ser apresentada em conformidade com edital, no 
formato dia/mês/ano. 

Experiência somente pode ser pontuada se ocorrida após graduação. 
A Lei nº 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, diz no 
Art. 62: 
“A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 
superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades 
e institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima 
para o exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras 
séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade 
Normal.” 
Esta é a qualificação exigida para o exercício profissional da docência no 
ensino regular dos sistemas, sendo a condição sine qua non. 

Vínculo privado deve ser comprovado com CTPS. 

Não foram aceitos documentos de cursos a concluir, uma vez que o 
certame visa contratação imediata. 

 

 


