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Com Fulcro no artigo 177 do Regimento Interno desta Casa de Lei, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o
Soberano Plenário, que seja autorizada uma Audiência Pública para discutir "Profuncionário".
A Audiência deverá ser realizada no dia 24 de março de 2022, às 14 horas, no auditório Deputado Licínio
Monteiro.
JUSTIFICATIVA

A Audiência Pública se justifica pela necessidade de discutir o Profuncionário que deverá ser realizada no dia
24 de março de 2022, às 14 horas, no auditório Deputado Licínio Monteiro.
O Profuncionário é um programa que visa a formação dos funcionários de escolas públicas da educação
básica, em efetivo exercício, em curso compatível com as atividades desempenhadas no dia a dia do
profissional. A formação ocorre em nível inicial e por meio de cursos técnicos.
Criado pela Portaria nº 25 de 2007, o programa foi posteriormente ampliado como instrumento da Política
Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica por meio do Decreto nº 7.415/2020 e
novamente incorporado na versão de 2016 da Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação
Básica promulgada pelo Decreto nº 8.572 de 9 de maio de 2016.
O Profuncionário obedece ao disposto no art. 61 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº
9394/1996), bem como no parágrafo único do art. 62-A, por meio do qual a profissionalização tornou-se
direito de todos os funcionários da educação.
O tema será amplamente debatido com as autoridades públicas, servidores públicos interessados, a
sociedade civil organizada atinentes ao tema ventilado.
Pelo exposto, certos da necessidade e seriedade do tema, peço o apoio dos Nobres Pares para a aprovação
do presente requerimento.
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