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Ofício nº 008/2017                                                        Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2017.  

        

        

A Sua Excelência o Senhor,  

JÚLIO GREGÓRIO 

Secretário de Estado de Educação do DF 

Brasília - DF 

 

 

Assunto: informações sobre o cargo de orientador educacional .  

 

 

Senhor Secretário,                     

 

           

Ao cumprimentá-lo cordialmente,  sirvo-me do presente  para 

solicitar a Vossa Excelência , com base no exercício da atividade parlamentar 

referente ao controle operacional, prevista no artigo nº 77 da Lei Orgânica do 

Distrito Federal  e a fim de dar cumprimento ao princípio da transparência, 

eficiência e eficácia da administração pública,  o número de vacâncias referente 

ao cargo de orientador educacional na rede pública de ensino do DF.  

É notória a carência existente hoje nas escolas públicas do DF de 

orientadores educacionais . A presença do profissional nas escolas públicas já 

é um antigo pedido da comunidade escolar,  incluindo pais,  alunos,  professores 

e diretores diante da sua potencial  e reconhecida contribuição na esfera 

pedagógica e do dia-a-dia da escola.  Em especial,  crescem o número de casos 

de indisciplina sem a devida orientação e encaminha mento escolar, o que 

aumenta ainda mais a frustração na relação entre aluno e professor em alguns 

casos.  

Nesse sentido, cumpre-me destacar a portaria nº 32 de 2013, que 

prevê a contratação de 1200  (mil  e duzentos)  orientadores para suprir a 

necessidade da rede pública de educação do DF. Com base nes ta previsão, 

solicito a especial gentileza de Vossa Excelência no sentido de  informar o 

número de orientadores educacionais  em atividade e, consequentemente , o 

número de cargos vagos. Em relação aos cargos vagos especificamente, o 

número vacâncias por aposentadoria e falecimento. E, por fim, diante do últ imo 

concurso homologado para preenchimento das vagas de orientador educacional, 

se existe a previsão de convocação para nomeação dos aprovados.     

Sem mais para o momento, agradeço a sua costumeira atenção e 

aproveito o ensejo para manifestar votos de elevada estima e consideração.

  

Cordialmente, 

 
 

PROFESSOR ISRAEL 

Deputado Distrital 
PV 


