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REQUERIMENTO Nº 004/2015 DE 30 DE JANEIRO DE 2015. 

 
Excelentíssimos Senhor JOSÉ CLAUDENIR SILVEIRA SOUSA,  

MD. Presidente da Câmara Municipal de Acaraú-CE 

 

 

Requerimento para que o Secretário Municipal de Educação 

encaminhe para esta Casa Legislativa as cópias das provas 

realizadas e dos gabaritos preenchidos do Processo Seletivo 

para contratação de professores temporários da rede de ensino 

municipal e cópia da relação dos inscritos com a comprovação 

de atendimento aos requisitos exigidos no Edital nº 002/2015. 

 

 

Foi divulgado no início da noite desta quinta-feira (29.01) o resultado do Processo Seletivo para 

contratação de professores temporários da rede de ensino municipal. O referido resultado provocou 

reação dos concorrentes que procuraram este parlamentar para apontar supostas 

irregularidades, tais como: concorrentes que não atingiram o perfil de questões para obterem 

aprovação do concurso, inclusive, sendo esta situação divulgada em redes sociais; aprovados 

que não possuem a formação mínima exigida (4º período de faculdade de 

licenciatura/bacharelado); 

 

Em razão da seriedade dessas acusações e o dever de transparência dos atos do Poder Público 

o presente requerimento se mostra pertinente para o fim de que a Secretaria Municipal de 

Educação envie a este Órgão de fiscalização as cópias das provas realizadas e dos gabaritos 

preenchidos e, a cópia da relação dos inscritos com a comprovação de atendimento aos requisitos 

exigidos no Edital do processo seletivo para contratação de professores temporários. 

 

Após o exposto, REQUEIRO à Douta Mesa, depois de ouvido o soberano Plenário, na forma 

regimental, que se digne em oficiar o Secretário Municipal de Educação de Acaraú, 

encaminhando o presente requerimento, solicitando o envio a esta Casa Legislativa as cópias das 

provas realizadas e dos gabaritos preenchidos do Processo Seletivo para contratação de professores 

temporários da rede de ensino municipal e cópia da relação dos inscritos com a comprovação de 

atendimento aos requisitos exigidos no Edital nº 002/2015.  
 

Termos em que 

P. Deferimento. 

 

 

Salas das Sessões da Câmara Municipal de Acaraú, aos 30 de Janeiro de 2015. 

 

 
 

Cláudio Jean da Silveira 

Vereador (PCdoB) 

 


