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INDICAÇÃO Nº02/2015/CME 

Assunto: CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSORES E 

PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL  

 

O Conselho Municipal de Educação de Cascavel, de acordo com a Lei 

Municipal Nº 5.694/2010, art. 25, é denominado como um “órgão colegiado, 

representativo da comunidade e da sociedade civil organizada, mediador entre a 

sociedade civil e o poder público, com a competência normativa e as funções 

consultiva, deliberativa, fiscalizadora e de controle social, para a discussão, 

formulação e implementação das políticas municipais de educação e ensino, da 

gestão democrática do ensino público, na construção e na defesa da educação de 

qualidade para todos os munícipes”. 

Este órgão é composto por conselheiros que representam: o Poder 

Executivo Municipal, os Profissionais do Magistério, os Profissionais da Educação, 

Instituições Educacionais Privadas, Instituições de Educação Superior Privadas e 

Pública, Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, Associação de Pais, 

Professores e Servidores – APPS e Secretaria de Estado de Educação e possui em 

sua estrutura o Conselho Pleno, Câmaras, Comissões, Presidência e Secretaria 

Geral. 

A Câmara de Legislação e Normas em sessão plenária realizada no dia 

25 de junho de 2015, recebeu da Presidente do Conselho Municipal de Educação de 

Cascavel, a solicitação de analisar o contrato de prestação de serviços Nº 350/2014 

referente a contratação da empresa que elaborou e aplicou a prova de concurso 

público no município de Cascavel-Pr, o INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO, 

TECNOLOGIA E PESQUISA SABER LTDA, inscrita no CNPJ/MF n° 

05.128.703/0001-13. Essa solicitação foi desencadeada frente a questionamentos, 

pelos conselheiros, em plenário no mês de março de dois mil e quinze. Os 

questionamentos provocaram neste plenário o desejo de respostas quanto ao 

“número reduzido de aprovados” nos últimos concursos assim como as “dificuldades 

de acessibilidade para pessoas com deficiência”.  

Por considerar ausência de informações nas respostas advindas da 

Secretaria Municipal de Educação, foi deliberado por solicitar cópia do contrato de 

prestação de serviços, firmado entre Administração Pública Municipal de Cascavel e 

a empresa INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E PESQUISA 

SABER LTDA. 
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Após análise dos documentos, a Câmara de Legislação e Normas, indica 

à SEMED que: 

 Observe o disposto na Lei N° 5.598, de 15 de setembro de 2010 

que “dispõe sobre a regulamentação dos concursos públicos para 

provimento de cargos públicos, empregos públicos e funções 

públicas temporárias no âmbito da administração direta do 

município de Cascavel/Pr”, bem como o cumprimento dos Art. 3°, 

inciso I, III e V e Art. 4°; 

 Solicite a inclusão na Lei de um membro da Secretaria Municipal 

de Educação na Comissão de Concursos; 

 Realização de concurso específico para os cargos de Professor e 

Professor de Educação Infantil; 

 Considere as referências bibliográficas que fundamentam a 

Concepção Teórica Metodológica para a Rede pública Municipal de 

Ensino do município de Cascavel, na elaboração das questões do 

concurso. 

Cascavel, 15 de outubro de 2015 

  

 

 
Claudia Pagnoncelli 

Conselheira Presidente CME/Cascavel 
Decreto Municipal nº 12.378/2015 

 


