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ILUSTRÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE 

RONDONÓPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________, matricula _________, 

CARGO ____________________, lotado no _______________, residente e 

domiciliado na ___________________________________, Rondonópolis/MT, 

e-mail: _________________________, celular: (66) ___________________, 

vem respeitosamente, perante Vossa Excelência, com fundamento no art. 34, § 

1º, da Lei Complementar, nº 226, de 28 de março de 2016 (PCCS 

Instrumental), propor RECURSO ADMINISTRATIVO, no intuito de que seja 

deferido o pedido de enquadramento, pelos argumentos a seguir expostos: 

De inicio, consigno a impossibilidade de atacar diretamente a 

decisão de indeferimento, vez que inexiste. De outro tanto, não constou no 

enquadramento na Publicação no Diário Oficial  - DIORONDON nº 

___________, de ____ de agosto de 2016, assim perfeitamente cabível e 

tempestivo o presente recurso.  

Infere-se do enquadramento realizado, verdadeira disparidade 

de tratamento entre servidores da mesma categoria, tendo em vista o 

reconhecimento educacional para o servidor que se encontra estudando com 

matricula efetuada antes da publicação da Lei 226, de 28 de março de 2016, 
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conforme prevê em seu art. 33. Destarte, para esses servidores houve a 

garantia do direito de enquadramento funcional correspondente, nas 

porcentagens descritas no parágrafo único do referido artigo. 

Contudo, não fora aplicado o mesmo entendimento ao servidor 

que já possuía quando do enquadramento o grau de escolaridade deixando-se 

de aplicar o percentual previsto no parágrafo único do art. 33, o que culminou 

na desvalorização salarial do servidor que já possuía titulação não reconhecida 

pela administração quando do enquadramento, o que vem causando enorme 

descontentamento na categoria que tanto se esforça para prestar um trabalho 

de qualidade ao Município. 

Diante do exposto, certo da compreensão de Vossa Senhoria é 

a presente para requerer o provimento do presente recurso e de conseguinte o 

deferimento do pedido para que seja aplicado o percentual descrito no 

parágrafo único do art. 33 da Lei nº 226, de 28 de março de 2016 vez que já 

concluído seu curso de ______________, não podendo a administração 

beneficiar servidores que só agora começaram a estudar em detrimento do 

servidor que já se encontra com grau de escolaridade elevado.  

Respeitosamente. 

Rondonópolis - MT, 31 de agosto de 2016. 

 
 
 

_______________________________________________________________ 
SERVIDOR 

MATRICULA 


