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Ofício nº 027/2017                                                              Brasília / DF, 14 de junho de 2017. 

        

 

Ao Sr. Secretário  

Aurélio Araújo 

SECRETÁRIO DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES 

E JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL - SECRIA 

SAAN Quadra 01, Lote C - Ed Comércio Local - CEP: 70.632-100 

 

 

Assunto: Concurso de Remanejamento 2017  

 

 

 

Senhor Secretário , 

                     

           

Ao cumprimentá-lo cordialmente, solicito especial atenção ao Concurso de 

Remanejamento realizado este ano pela Secretaria da Criança. Em atendimento à cidadã Thais 

Oliveira, foram expostos determinados critérios e regras adotados no edital.  

A servidora técnica-socioeducativo Thais Oliveira Alves Macedo Freitas, 

matrícula 198037-87, lotada no UAMASAM – Unidade de Atendimento em Meio Aberto de 

Samambaia, viu-se prejudicada com o concurso pela perda da vaga em que ocupa atualmente 

e solicita o cancelamento de sua inscrição.  

Segue íntegra do contato e detalhes da situação em anexo. 

- Thais Oliveira Alves Macedo Freitas 

- Telefones: (61) 99312-1232 / 99229-1210 

- E-mail: thais301282@gmail.com 

Peço que verifique junto a sua equipe a viabilidade do pedido, desde que em 

conformidade com o edital e as demais leis. Sem mais para o momento, desde já agradeço a 

atenção dispensada ao assunto e aproveito o ensejo para manifestar votos de elevada estima e 

consideração. 

   

Atenciosamente,  
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Oi Professor, tudo bem sim, obrigada.  

Antes de qq coisa, muito obrigada por sua atenção.  Escrevi esse breve resumo do ocorrido, caso vc 
queira entender melhor a situação, é bem importante esse resumo. Imagino que vc seja mais ocupado 
atualmente, mas se tiver algum tempo e preferir me ouvir, poderei ir até você em qq horário. 

Sou Thais, servidora pública da Secretaria da Criança, técnica socieducativo da UAMASAM - UNIDADE 
DE ATENDIMENTO EM MEIO ABERTO DE SAMAMBAIA. Matrícula 198037-87. No ano passado 
participei do primeiro concurso de remanejamento (obrigatório) da Secretaria da Criança e obtive vaga 
definitiva nesta UAMASAM, não era a melhor vaga para mim, mas foi a que eu consegui e agradeço a 
Deus por isso. 

No presente ano aconteceu o primeiro concurso de remanejamento 01/2017 (não obrigatório) e eu, na 
esperança de conseguir uma vaga em Taguatinga, a fim de ficar mais próxima dos meus bebês (2 e 3 
anos), e diminuir gastos com deslocamento, me inscrevi no certame. 

Fato é que ao sair o resultado preliminar, me deparei com a presença de servidores muito antigos que 
provavelmente estavam cedidos para outros órgãos, e soube tbm que vagas de outras unidades haviam 
sido extintas, como uma vaga na semi liberdade de Taguatinga, mas o edital do concurso 01/2017 não 
informou a quantidade de servidores que estavam cedidos, tampouco que vagas haviam sido extintas 
em algumas unidades, e tais fatores geraram confusão, e não deixaram o certame transparente. Assim, 
percebi que a possibilidade de melhorar mais minha vida se esvaiu, pois, a vaga de taguatinga 
provavelmente não sobrará para mim. Entre outros fatores, verifiquei que as normas do concurso 
podem prejudicar muito quem se inscreve na busca de melhorias, visto que a simples inscrição para 
concorrer a uma vaga nos leva a perder nossa vaga definitiva, e isso é muito injusto, pois contamos 
apenas com o fator sorte. Eu só saberia se eu teria chance ou não de conseguir uma vaga melhor se 
eu me inscrevesse no certame, ou seja, teria que arriscar. O ilógico é que ano passado teve o concurso 
obrigatório e conquistei uma vaga definitiva, então pq tenho que perdê-la agora porque me inscrevi no 
remanejamento em busca de uma vaga melhor? Então para que serviu o concurso do ano passado? 

Diante disso, entrei com recurso administrativo pedindo apenas o cancelamento da minha inscrição, 
mas foi negado, a comissão só respondeu que é inviável o cancelamento e pronto. 

Diante disso, enviarei novo recurso para o titular da pasta. Neste recurso explicamos que a lei nos 
garante sim essa possibilidade de cancelamento, além disso, a continuidade no certame poderá causar 
transtornos em aspectos familiares, financeiro e emocional, e ainda afetaria meu direito adquirido no 
remanejamento de 01/2016. 

Dessa forma, peço apenas o cancelamento da inscrição e retirada do meu nome do resultado 
preliminar, pois não tenho nenhuma segurança de que terei melhorias ao continuar no certame mas 
sim, indicadores de que terei mais prejuízos.  

Seria muito ruim precisar entrar na justiça para não perder minha vaga atual, professor. Sinto-me 
injustiçada e muito prejudicada com tudo isso. Caso tenha interesse em ler, envio em anexo o primeiro 
recurso que entreguei na secretaria, e agora o segundo, o qual estou finalizando e entregarei nessa 
sexta-feira, 16/06. No mais, coloco-me a disposição para quaisquer dúvidas e esclarecimentos que 
precisar. 
Você foi um professor inigualável e foi só por isso que confiei em lhe procurar. 

Um abraço e obrigada pela atenção. 

 
Nome: THAIS OLIVEIRA ALVES MACEDO FREITAS. 

Mat. 198037-8 

Telefones: 993121232/992291210 

Unidade atual: UAMASAM  

 

Desejo apenas ter minha inscrição no concurso de remanejamento cancelada e assim, meu nome retirado do resultado 

preliminar, permanecendo com minha lotação atual e definitiva na mesma unidade - UAMASAM, conforme pedido no 

recurso que será entregue ao titular da pasta nesta sexta-feira, 16/06/2017  

 

Att, 

Thais Freitas 
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