
Gabinete do vereador Celso Giannazi

São Paulo, 24 de novembro de 2021.

Ofício 43º GV/ nº 181/2021

Sr. Secretário,

Vimos por meio deste, solicitar elucidações sobre os diversos concursos que

podem ter sua validade extinta em dezembro e novas contratações para o cargo de

PEI, publicada no DOC de 23/11/2021 p.55.

1. O motivo de abertura para 1560 contratações para professores de educação

infantil, mesmo havendo concurso vigente com cargos vagos a serem

ocupados por concursados;

2. Há previsão de prorrogação do prazo de validade dos concursos de Professor

de Educação Infantil, diretor de escola e supervisor de ensino?

3. Há previsão de autorização de chamada para ocupação de cargos vagos de

Professor de Educação Infantil, Diretor de Escola e Supervisor de Ensino? Se

sim, qual a data prevista?

Queremos ressaltar, mais uma vez, que há profissionais que prestaram concursos e

esperam nomeação. A movimentação para contratos e a falta de notícias sobre a

chamada dos concursos mostra o total desrespeito dessa gestão com os milhares

de aprovados nos concursos públicos desta pasta, que estão aguardando há anos a

possibilidade de ingressar na rede municipal.

Lembramos também que a questão das autorizações e nomeações foram

amplamente abordadas nos anos de 2020 e 2021 com os secretários municipais de

educação, e com a suspensão da validade dos concursos, sem a possibilidade de
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realização de novos por razão da LC 173/2020, esperávamos maior celeridade

nesses trâmites, porém dezembro está chegando e há três concursos que podem ter

suas datas de término concluídas com muitos cargos vagos, que poderiam ser

ocupados por candidatos aprovados nos concursos.

O que estamos presenciando diariamente é o desrespeito ao diálogo aberto

anteriormente, aos compromissos estabelecidos e a toda a comunidade escolar que

espera atitudes de melhoria e não de precarização da rede municipal de ensino.

Por esses motivos encaminho esse ofício no aguardo de resposta rápida e assertiva.

Atenciosamente,

CELSO GIANNAZI

Vereador

Ao Exmo. Sr.

Fernando Padula Novaes

Secretário Municipal de Educação
CG/jcsm
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