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Secretaria de Estado da Administração

Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia da Paraíba

Comissão do Concurso Público para a Secretaria da Educação e da Ciência e Tecnologia

EDITAL Nº 10/2019/SEAD/SEECT – RETIFICAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL

O Governo do Estado da Paraíba,  em cumprimento o que versa no artigo 37,  inciso II,  da Constituição
Federal de 1988, e a Secretaria de Estado da Administração da Paraíba, no uso de suas competências e
atribuições, amparadas no disposto na Lei n.º 8.186, de 16 de março de 2007, por meio da Comissão do
Concurso Público, constituída pelo Ato Governamental n.º 0680 de 15/02/2019, publicado no Diário Oficial do
Estado da Paraíba no dia 16 de fevereiro de 2019, e considerando os termos elencados no contrato firmado
com o Instituto AOCP, TORNA PÚBLICO a retificação do edital 03/2019, item 4, em cumprimento da liminar
parcialmente deferida. 

1. Fica  RETIFICADO o  Edital  03/2019/SEAD/SEECT,  publicado  no  Diário  Oficial  do  Estado  de
18/05/2019, exclusivamente para os candidatos concorrentes ao cargo de Educação Básica 3,  disciplina
Língua Espanhola em cumprimento da Ação de Obrigação de Fazer nº 0824138-54.2019.815.201 impetrada
por  Josivania  David  de  Limam que  citou  a  Lei  Estadual  nº  11.191/2018,  que  prevê  a  necessidade  de
Formação em Licenciatura Plena em Letras – Espanhol ou em Licenciatura Plena em Letras com dupla
habilitação Espanhol – Português, para o ensino da disciplina de Língua Espanhola na rede estadual de
ensino.

2. A redação para os pré-requisitos da disciplina de Língua Espanhola passa a viger como consta no
Edital de Abertura do Concurso Público nº 01/2019, do Anexo I, conforme descrito abaixo:
.

ANEXO I
Disciplinas/Vagas/Pré-Requisitos

Cargo: Professor de Educação Básica 3
Disciplinas Total De Vagas Pré-Requisitos

Língua Espanhola 18 Licenciatura Plena Em Letras – Habilitação em Língua Espanhola.

*Somente serão aceitos diplomas de Licenciatura Plena com nomenclaturas diferentes das estabelecidas nos pré-
requisitos quando compatíveis com o cargo e a disciplina para o qual o candidato se inscreveu, e que estejam de acordo com o que está
estabelecido nas Resoluções do Conselho Nacional de Educação - CNE/CP nº 01/2002 e 02/2002 e na Resolução – CNE/CP nº 02 de
2015, e nos casos específicos de direito adquirido, conforme prevê a Constituição Federal, Art. 5º, inciso XXXVI.

2. Este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

João Pessoa/PB, 1º de agosto de 2019.


