
EDITAL PROCESSO SELETIVO SEMED 01/2018, DE 12 DE JANEIRO DE 2018. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA PARA 

DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

BÁSICA, NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, PARA ATUAR NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL 

ESPECIALIZADO, JUNTO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA 

ATENDIMENTO A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE 

EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. 

 

 

Estabelece regras para seleção e contratação/designação, em regime de designação 

temporária, para as funções descritas no item 2.1 deste edital, para atendimento às 

necessidades de excepcional interesse público da Administração Pública Municipal de 

Conselheiro Lafaiete – MG nos termos da Lei 5.811/2016, seleção simplificada em virtude de 

prejuízo ao interesse público. 

 

O Prefeito Municipal de Conselheiro Lafaiete, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições 

legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, artigo 90, incisos IX, e Art. 116, III, “a”, e; 

 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

que define a Educação Especial como modalidade de educação escolar, prevendo a possibilidade de 

serviços de apoio especializado na escola para atender às peculiaridades desse alunado; 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.146/2015, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência, que estabelece que a educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados 

sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a 

alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, 

intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

que estabelece o atendimento educacional em classes, escolas ou serviços especializados, de forma 

a viabilizar o acesso aos conteúdos curriculares, atuar no apoio a acessibilidade aos serviços e as 

atividades-fim da instituição de ensino escolar; 

CONSIDERANDO o artigo 28 da Lei Federal 13.146/2015 que em seu inciso XVII incumbe ao 

poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar a oferta 

de profissionais de apoio escolar a pessoa com deficiência; 

CONSIDERANDO o artigo 2º da lei Federal nº 7.611/2011 que estabelece que a educação especial 

deve garantir os serviços de apoio especializado voltado a eliminar as barreiras que possam obstruir 

o processo de escolarização de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento 

e altas habilidades ou superdotação através de serviços denominados Atendimento Educacional 

Especializado. 

CONSIDERANDO o §1º do artigo 2º da Lei Federal nº 7.611/2011 que denomina Atendimento 

Educacional Especializado como o conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos 

organizados institucional e continuamente, prestado de maneira complementar como apoio 

permanente e limitado no tempo e na frequência dos estudantes às salas de recursos multifuncionais 

ou suplementar a educação regular; 

CONSIDERANDO o §3º do artigo 5º da lei Federal nº 7.611/2011 que denomina salas de recursos 

multifuncionais como ambientes dotados de equipamentos, mobiliários e materiais didáticos e 

pedagógicos para a oferta do atendimento educacional especializado; 

CONSIDERANDO o artigo 21 da Resolução nº 05/2014 do Conselho Municipal de Educação que 

estabelece a formação inicial e específica para atuação no Atendimento Educacional Especializado; 

 



CONSIDERANDO a Lei Municipal Complementar nº 55/2012 que estabelece a jornada de 

trabalho do Professor de Educação Básica; 

CONSIDERANDO a Resolução SEMED nº 01/2018 que estabelece normas para a contratação de 

servidores para atuar em escolas da rede municipal de educação e dá outras providências; 

CONSIDERANDO que a falta de profissionais na Educação torna ineficiente o acesso da 

população aos serviços de interesse público; 

CONSIDERANDO o inciso XIX do artigo 2º da Lei Municipal 5.811/2016 que considera 

necessidade temporária de excepcional interesse público o apoio à inclusão para disponibilização de 

professores para o atendimento educacional especializado; de tradutores e intérpretes da Libras; de 

guias e intérpretes em braile e atendimento domiciliar, para cumprimento da Lei Federal nº 13.146, 

de 06 de julho de 2015; 

CONSIDERANDO que não há lista de classificação em concurso vigente para os cargos dispostos 

neste processo seletivo; 

CONSIDERANDO que a seleção se dará excepcionalmente, de acordo com Parágrafo 2° do Art. 

3° e inciso II do artigo 4º da Lei Municipal 5.811/2016, permitida a contratação pelo prazo de até 12 

meses, face flagrante prejuízo ao interesse público, notadamente devido lapso temporal para 

procedimento seletivo de provas e títulos e/ou concurso público; 

CONSIDERANDO que a remuneração deve dar-se em observância aos princípios da moralidade, 

oportunidade e necessidade, afastamento de enriquecimento ilícito de acordo com vencimento de 

início de carreira do respectivo cargo/função, conforme o parágrafo único do Art. 6º da Lei 5.811, 

de 19 de julho de 2016; 

 

RESOLVE:  

 

TORNAR PÚBLICO, através do presente Edital, o processo de seleção de profissionais 

habilitados, via seleção simplificada curricular, designação temporária para as funções que 

constam no item 2.1; a serem contratados/designados a título precário e por tempo determinado, 

conforme a necessidade justificada, observando o disposto no artigo 37, inciso IX da Constituição 

Federal e legislação municipal, notadamente Lei Municipal n.º 5.811/2016.  

 

O presente Processo Seletivo simplificado se dará pelas normas e instruções especiais seguintes, 

que fazem parte integrante deste Edital, sendo que a seleção dar-se-á através de Títulos e 

comprovação de experiência, sendo o presente destinado a selecionar candidatos para exercício das 

funções conforme item 2.1. 

 

1. DAS ÁREAS E CONDIÇÕES GERAIS: 

1.1. O Processo Seletivo Simplificado será regido por este Edital e executado pela Comissão 

Responsável por Planejar e Conduzir o Processo Seletivo Simplificado – Portaria SEMED n.º 

01/2018. 

 

2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: ATRIBUIÇÕES, JORNADA DE TRABALHO, 

REMUNERAÇÃO E VAGAS: 

O presente instrumento tem como parâmetros legais: a Lei nº 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional, que define a Educação Especial como modalidade de educação escolar, 

prevendo a possibilidade de serviços de apoio especializado na escola para atender às 

peculiaridades desse alunado e atendimento educacional em classes, escolas ou serviços 

especializados, de forma a viabilizar o acesso aos conteúdos curriculares, atuar no apoio a 

acessibilidade aos serviços e as atividades-fim da instituição de ensino escolar, bem como os 

princípios do Estatuto da Pessoa com Deficiência – Lei nº 13.146/2015 e resolução nº 05/2014 do 

Conselho Municipal de Educação e assim atender necessidades específicas do processo ensino 

aprendizagem. 

 



2.1. Atribuições 

 

2.1.1. Professor de Educação Básica para atuar na Sala de Recursos: 

 

 Elaborar, executar e avaliar o Plano de AEE do aluno contemplando: a identificação das 

habilidades e necessidades educacionais específicas do aluno; a definição e a organização das 

estratégias, serviços e recursos pedagógicos e de acessibilidade; o tipo de atendimento conforme as 

necessidades educacionais específicas do aluno; o cronograma do atendimento e a carga horária 

individual ou em pequenos grupos;  

 Programar, acompanhar e avaliar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e 

de acessibilidade no AEE, na sala de aula comum e nos demais ambientes da escola;  

 Produzir materiais didáticos e pedagógicos acessíveis, considerando as necessidades educacionais 

específicas dos alunos e os desafios que estes vivenciam no ensino comum, a partir dos objetivos e 

das atividades propostas no currículo;  

 Estabelecer a articulação com os professores das salas de aula e com os demais profissionais da 

escola, visando a disponibilização dos serviços e recursos e o desenvolvimento de atividades para a 

participação e aprendizagem dos alunos nas atividades escolares; bem como as parcerias com áreas 

intersetoriais;  

 Orientar os demais professores e as famílias sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade 

utilizados pelos alunos de forma a ampliar suas habilidades, promovendo sua autonomia e 

participação;  

 Desenvolver atividades próprias do AEE, de acordo com as necessidades educacionais específicas 

do aluno: ensino da Língua Brasileira de Sinais – Libras para alunos com surdez; ensino da Língua 

Portuguesa escrita para alunos com surdez; ensino da Comunicação Aumentativa e Alternativa – 

CAA; ensino do sistema Braille, do uso do soroban e das técnicas para a orientação e mobilidade 

para alunos cegos; ensino da informática acessível e do uso dos recursos de Tecnologia Assistiva; 

ensino de atividades de vida autônoma e social; orientação de atividades de enriquecimento 

curricular para as altas habilidades/superdotação; e promoção de atividades para o desenvolvimento 

das funções mentais superiores. 

 

 

 2.1.2. Professor de Educação Básica para atuar como Professor Interprete de Libras: 

 

 Esclarecer e apoiar os professores no que diz respeito à escrita dos surdos, acompanhando os 

professores, caso necessário e mediante solicitação, na correção das avaliações e na leitura dos 

textos dos alunos;  

 Traduzir todas as questões da avaliação – do Português escrito para a Língua de Sinais – sem 

acréscimo de esclarecimentos, adendos, exemplificações ou demais auxílios, pois eles, quando 

necessários, dizem respeito somente ao professor;  

 Auxiliar os alunos, durante a avaliação, no que se refere, exclusivamente, à Língua Portuguesa: 

significado, estrutura, léxico, contexto;  

 Redirecionar ao professor os questionamentos, dúvidas, sugestões e observações dos alunos, a 

respeito das aulas, pois ele é a referência no processo de ensino-aprendizagem;  

 Esclarecer aos alunos somente as questões pertinentes à língua e ao processo interpretativo, salvo 

em casos extraordinários em que a instituição o incumbir de algum aviso específico aos surdos;  

 Buscar, quando necessário, o auxílio do professor antes, durante e após as aulas com o objetivo 

de garantir a qualidade de sua atuação, bem como a qualidade do acesso dos surdos à educação;  



 Assegurar, para o melhor desempenho de sua função, o tempo hábil necessário para integrar todo 

o contexto textual registrando no quadro negro, antes de o professor expô-lo ou discuti-lo;  

 

 

2.1.3. Professor de Educação Básica para atuar como Professor Instrutor de Libras: 
 

• Organizar e administrar a sala de aula, durante sua atuação, segundo os padrões determinados pela 

instituição; 

• Preparar previamente suas aulas, buscando sempre melhores recursos e estratégias para o ensino 

da Libras; 

• Construir uma relação de cooperação com os demais profissionais do contexto escolar; 

• Esclarecer aos alunos as questões pertinentes à língua de sinais, cultura e identidades dos surdos, 

não cabendo a ele nenhuma explicação sobre os conteúdos específicos de outras disciplinas, ainda 

que os domine; 

• Informar aos professores as particularidades dos surdos e, sempre que necessário, sugerir a 

adequação da forma de exposição dos conteúdos a tais especificidades, com o intuito de garantir a 

qualidade do acesso dos surdos aos conteúdos escolares; 

• Considerar os diversos níveis da Língua de Sinais dos alunos surdos e também ouvintes, e se 

dedicar ao desenvolvimento da fluência e ao aperfeiçoamento de todos os seus alunos no uso da 

Libras; 

• Reunir-se com um representante da instituição escolar e com os demais integrantes do contexto 

escolar sempre que surgir uma questão inusitada e complexa relacionada à sua atuação profissional 

e ética, para discuti-la e, só então, emitir um posicionamento. 

 

 

2.2. Requisitos Mínimos Necessários Para Contratação/designação 

 

FUNÇÃO ESCOLARIDADE /REQUISITOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS 

Professor de 

Educação Básica 

para atuar na Sala de 

Recursos 

 

 Diploma devidamente registrado ou Declaração de Conclusão, 

acompanhada de Histórico Escolar de Curso Superior legalmente 

reconhecido de Licenciatura em Pedagogia ou Normal Superior, 

expedido por instituição credenciada; e,  

 Diploma devidamente registrado ou Declaração de Conclusão, 

acompanhada de Histórico Escolar de Curso legalmente reconhecido de 

Especialização ou Pós-Graduação em Educação Especial ou Educação 

Inclusiva, expedido por instituição credenciada. 

Professor de 

Educação Básica 

para atuar como 

Professor Intérprete 

de Libras 

 Ser ouvinte; 

 Diploma devidamente registrado ou Declaração de Conclusão, 

acompanhada de Histórico Escolar de Curso Superior legalmente 

reconhecido de Licenciatura Plena em Pedagogia, expedido por 

instituição de ensino superior credenciada; e, 

 Diploma devidamente registrado ou Declaração de Conclusão, 

acompanhada de Histórico Escolar de Curso Superior legalmente 

reconhecido de Licenciatura Plena em Língua Brasileira de Sinais - 

LIBRAS, de Tecnólogo em Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, ou 

de Pós-Graduação em Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, expedido 



por instituição de ensino superior credenciada; 

Professor de 

Educação Básica 

para atuar como 

Professor Instrutor 

de Libras 

  Ser surdo; 

  Diploma devidamente registrado ou Declaração de Conclusão, 

acompanhada de Histórico Escolar de Curso Superior legalmente 

reconhecido de Licenciatura Plena em Língua Brasileira de Sinais - 

LIBRAS ou Licenciatura Plena em Pedagogia acrescida de Proeficiência 

no Ensino de Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, expedido por 

instituição de ensino superior credenciada.  

2.3. Jornada de Trabalho 

2.3.1. Os candidatos classificados e contratados como Professor de Educação Básica para atuar na 

sala de Recursos e Professor de Educação Básica para atuar como Professor Intérprete de Libras 

terão uma jornada de trabalho de 25 horas semanais em conformidade com a Lei Municipal 

Complementar nº 55/2014, de acordo com as demandas da unidade escolar, observadas as normas 

e regulamentos da Secretaria Municipal de Educação. 

2.3.2. Os candidatos classificados e contratados como Professor de Educação Básica para atuar 

como professor Instrutor de Libras terão uma jornada de trabalho de até 20 horas semanais em 

conformidade com a Lei Municipal Complementar nº 55/2014, de acordo com as demandas da 

unidade escolar, observadas as normas e regulamentos da Secretaria Municipal de Educação. 
 

2.4. Remuneração 

2.4.1. Os profissionais, quando aprovados e convocados para contrato temporário, para Professor 

de Educação Básica para atuar como Professor Intérprete de Libras auferirá a título de remuneração 

valor de R$2.028,16. 

2.4.2. Os profissionais, quando aprovados e convocados para contrato temporário, para Professor 

de Educação Básica para atuar como Professor Instrutor de Libras auferirá a título de remuneração 

valor de R$20,28/aula. 

2.4.3. Os profissionais, quando aprovados e convocados para contrato temporário, para Professor 

de Educação Básica para atuar na Sala de Recursos auferirá a título de remuneração valor de 

R$2.028,16. 

2.4.4. Dos mencionados valores/parâmetros acima serão deduzidos os encargos e contribuições 

legais. 
 

2.5. Vagas 

2.5.1. As vagas serão em número que atenda ao interesse e às necessidades do serviço que possam 

surgir durante o ano letivo de 2018, respeitando a disponibilidade orçamentária e financeira do ente 

público municipal, sendo este edital de processo seletivo para cadastro de reserva. 

2.5.2. As solicitações encaminhadas pelas unidades escolares serão analisadas pela equipe de 

inclusão da Secretaria Municipal de Educação. 
 

3. DA INSCRIÇÃO: 

3.1. As Inscrições serão realizadas no período de 15/01/2018 a 16/01/2018, no horário de 9h a 

13h, na Escola Municipal Professor Doriol Beato situada à Rua Senador Milton Campos, 610, 

Bairro Angélica – Conselheiro Lafaiete. 

3.2. É necessário para efetivar a inscrição o preenchimento de formulário disponibilizado na Escola 

Municipal Professor Doriol Beato no ato da inscrição, conforme anexo I, sendo de inteira 

responsabilidade do candidato (a) as informações prestadas. 

3.3. Constitui-se requisito necessário para participar no Processo Seletivo a efetivação da 

Inscrição, com a entrega dos seguintes documentos (cópia em envelope): 

3.3.1. Documentação comprobatória dos requisitos mínimos necessários conforme item 2.2; 

3.3.2. Documento de Identidade - RG; 

3.3.3. Título de eleitor e comprovante de estar em dia com as obrigações eleitorais; 



3.3.4. Comprovante de estar em dia com as obrigações militares, para candidato do sexo 

masculino; 

3.3.5. Comprovante de registro no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas - CPF; 

3.3.6. Comprovante de endereço; 

3.3.7. Comprovante de tempo em exercício de atuação na função pretendida, se tiver; 

3.3.8. 01(uma) foto 3x4; 

 

3.4. Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá conhecer o Edital e certificar-se de que 

preenche todos os requisitos nele expressos. 

 

3.5. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e 

condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento e, 

caso ocorra alguma inconsistência entre as informações, dados e titulação apresentadas, o 

candidato será desclassificado do certame. 

 

4. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 

4.1. O presente Processo Seletivo simplificado realizar-se-á por meio de cláusulas uniformes, em 

igualdade de condições de participação, mediante análise curricular e da respectiva documentação 

comprobatória, consistente a primeira fase na entrega da documentação, fase esta de caráter 

participativo; e a segunda fase, na análise curricular de caráter classificatório/eliminatório. 

 

4.2. A análise curricular será realizada pela comissão de organização do processo seletivo 

simplificado, e destina-se a obter informações do candidato e avaliar as condições dos mesmos para 

a respectiva função. Compreendendo na atribuição de pontuação pelos títulos apresentados, que será 

realizada com base nos critérios definidos no quadro do item 4.5, indicado e devidamente 

comprovado pelo candidato. 

 

4.3. A análise documental e curricular terá caráter classificatório, sendo preliminarmente eliminados 

os candidatos que não atenderem aos requisitos exigidos no item 3.3 deste Edital.  

 

4.4. Será eliminado na análise documental e curricular o candidato que não comprovar a 

escolaridade mínima exigida para a função a qual concorre. 

 

4.5. Na análise documental/curricular, o candidato será avaliado observando-se a sua 

formação/experiência profissional/títulos, para ambos os cargos/funções constantes neste edital, 

conforme a seguir: 

 

Título Pontuação atribuída 

Pós-Graduação Stricto Sensu Doutorado em Educação Especial ou 

Educação Inclusiva ou em área de conhecimento correlata/afim ao 

desempenho das atribuições inerentes ao cargo/função.  

100 por título 

Pós-Graduação Stricto Sensu Mestrado em Educação Especial ou 

Educação Inclusiva ou em área de conhecimento correlata/afim ao 

desempenho das atribuições inerentes ao cargo/função.  

80 por título 

Pós-Graduação “lato sensu” Especialização em Educação Especial ou 

Educação Inclusiva ou em área de conhecimento correlata/afim ao 

desempenho das atribuições inerentes ao cargo/função com carga horária 

mínima de 180h. 

50 por título 

Capacitação ou Especialização em Educação Especial ou Educação 

Inclusiva ou em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das 

atribuições inerentes ao cargo/função com carga horária mínima de 120h. 

30 por título 



Tempo comprovado de efetivo exercício de atividades correspondentes ao 

cargo e área de atuação para a qual se inscreveu exercido em 

estabelecimentos privados ou públicos (federais, estaduais, municipais) 

de educação. 

0,5 pontos por dia de 

efetivo exercício  

 

4.6. Para comprovar a experiência profissional na área correspondente, o candidato deverá 

apresentar: 

 

a) contrato de trabalho registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, ou atos de 

nomeação/exoneração junto a órgãos públicos, declaração de prestação de serviço, em papel 

timbrado, devidamente assinado pelos Recursos Humanos do órgão e na ausência deste setor, 

deverá estar assinado pelo dirigente máximo da Unidade Executora, com a descrição das atividades 

desenvolvidas, confirmando o exercício de atribuições assemelhadas àquelas da função pleiteada. 

 

4.7. Para comprovação da participação em cursos de capacitação, o candidato deverá entregar 

certificado, declaração ou certidão da entidade promotora do curso que tenha participado que 

conste, obrigatoriamente, o tema ou assunto do curso, as disciplinas ministradas ou o currículo 

básico, a carga horária, com data e assinatura do responsável pela emissão. 

 

4.8. Nenhum título receberá dupla valorização. 

 

4.9. Títulos utilizados para comprovação de escolaridade mínima necessária não serão pontuados. 

 

4.10. Não há pontuação máxima para os títulos apresentados ou limite máximo de titulação a ser 

apresentada. 

 

4.11. A classificação final dos candidatos será efetuada por meio da pontuação dos títulos 

apresentados, em ordem decrescente de pontuação total. 

 

4.12.  No caso de igual número final de pontos, serão fatores de preferência os seguintes: 

a) maior pontuação obtida em curso doutorado/mestrado/especialização; 

b) maior tempo de experiência na atuação na área; 

c) maior idade. 

 

4.13. Após o período de inscrição, a Comissão proceder-se-á à análise dos currículos, e, ultimada a 

identificação dos candidatos e a totalização das notas, o resultado preliminar será publicado no 

quadro de avisos da Secretaria Municipal de Educação e disponibilizando, no site da Prefeitura 

Municipal de Conselheiro Lafaiete, até o dia 22/01/2018 abrindo-se o prazo para os candidatos 

apresentarem recursos, nos termos estabelecidos neste Edital. 

 

4.14. A classificação Geral dos candidatos estará disponível no quadro de avisos de entrada da 

Secretaria Municipal de Educação, assim como, no site da Prefeitura Municipal de Conselheiro 

Lafaiete no prazo máximo do item anterior. 

 

4.15. Os candidatos não contratados/designados inicialmente formarão cadastro de reserva, 

destinado a futuras contratações/designações que se fizerem necessárias, de acordo com as 

necessidades do Município e disponibilidade financeira. 

 

 

5. DOS RECURSOS 

 

5.1. Caberá recurso por meio de requerimento escrito e devidamente fundamentado, em qualquer 



ato do processo seletivo simplificado publicado, diretamente a comissão de organização do 

processo seletivo, nas primeiras 24 (vinte e quatro) horas da divulgação do resultado preliminar. A 

ser feito conforme modelo do anexo II. 

 

5.2. Serão rejeitados liminarmente os recursos enviados fora do prazo improrrogável de 24 (vinte e 

quatro) horas, da publicação do resultado preliminar, ou não fundamentados, e os que não 

contiverem dados necessários à identificação do candidato, como seu nome, número de inscrição e 

função. 

 

5.3. O recurso deverá ser individual, com a indicação daquilo em que o candidato se julgar 

prejudicado, e devidamente fundamentado, comprovando as alegações com citações de artigos, de 

legislação, itens, páginas de livros, nomes dos autores etc., e, ainda, a exposição de motivos e 

argumentos com fundamentações circunstanciadas, conforme supra referenciado. 

 

5.4. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. 

 

5.5. A decisão da Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado será irrecorrível, 

consistindo em última instância para recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não 

caberão recursos administrativos adicionais, exceto em casos de erros materiais, havendo 

manifestação posterior da Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado. 

 

6. DO RESULTADO FINAL 

 

6.1. Transcorrido o prazo sem a interposição de recursos ou ultimado os seus julgamentos, a 

Comissão encaminhará o Processo Seletivo Simplificado para a Procuradoria Municipal para 

homologação. 

 

6.2. Homologado o resultado final, será divulgada a respectiva classificação geral e final dos 

candidatos, sendo a mesma publicada no quadro de avisos da Sede da Secretaria Municipal de 

Educação, disponibilizando, no site da Prefeitura Municipal de Conselheiro, passando, a partir daí, a 

fluir o prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado. 

 

7. DA RESERVA E DO PREENCHIMENTO DAS FUNÇÕES 

 

7.1. Os candidatos aprovados serão contratados/designados para provimento das funções dos cargos 

retro mencionados pelo prazo de até 12 meses, para atendimento da demanda, ficando subjugados 

ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município e demais Legislações afins; sendo que a 

convocação conforme a necessidade e a critério da Administração para admissão dos candidatos 

habilitados obedecerá lista de classificação conforme item 7.2, não gerando o fato de aprovação, 

direito à admissão.  

 

7.2.  A partir da data da publicação do resultado final, o candidato aprovado, atendendo aos 

requisitos de peculiaridade do educando e a ordem de classificação, deverá observar o edital de 

vagas que será divulgado pela Secretaria Municipal de Educação e no sitio eletrônico 

conselheirolafaiete.mg.gov.br, para efetivação da contratação. O não comparecimento do 

candidato no prazo estipulado implicará na perda do direito a ocupação da vaga e na convocação 

dos seguintes classificados sucessivamente. 

 

7.3. Para cada provimento haverá sempre chamada coletiva dos classificados e aquele que não 

comparecer estará automaticamente excluído da designação em relação a convocação, sendo que 

nas convocações subsequentes sempre serão chamados todos os classificados, inclusive aqueles 

que não compareceram nas anteriores, e o critério de designação será sempre o mesmo. 



 

7.4. Os profissionais deverão ter disponibilidade para trabalhar nos turnos matutino e vespertino, 

bem como participar de atividades pertinentes como reuniões técnicas, planejamentos, avaliações e 

capacitações. 

 

7.5. Este procedimento de seleção não gera vínculo com o Município de Conselheiro Lafaiete. 

 

7.6. Somente haverá contratação/designação de servidor, nos termos deste edital, quando não 

houver servidor efetivo ou estável no município que atenda aos requisitos do item 2.2 para exercer 

tal função. 

 

7.7. A designação poderá ser rescindida quando ocorrer transferência do aluno, por iniciativa do 

contratado/designado ou em decorrência de conveniência administrativa. 

 

 8 - DAS VEDAÇÕES À CONTRATAÇÃO 

 

8.1. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos 

art. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos 

acumuláveis na forma da Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em 

lei, de livre nomeação e exoneração, nos termos do § 10º do Art. 37 da Constituição, incluído pela 

Emenda Constitucional nº 20 de 15/12/98; 

 

8.2. É vedada a acumulação de cargos, empregos e funções, nos termos dos incisos XVI e XVII, do 

art. 37 da Constituição, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 04/06/98. 

 

9. DA INSCRIÇÃO DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS 

 

9.1. É assegurado às pessoas com necessidades especiais o direito de se inscrever neste Processo 

Seletivo Simplificado, desde que as funções sejam compatíveis com a necessidade especial, sendo 

reservado o percentual de 5% (cinco por cento), nos termos da legislação vigente.  

 

9.2. É considerada pessoa com necessidades especiais aquela que se enquadra nos cargos 

especificados no Decreto Federal nº 3.298 de 20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal n.º 5.296 

de 2/12/2004. 

 

9.3. O Candidato com necessidade especial deve comprovar as necessidades no ato de inscrição no 

processo seletivo, devendo este estregar junto aos documentos de inscrição laudo comprobatório da 

necessidade especial, emitido por órgão competente. 

 

9.4. Caso o candidato não anexe o laudo médico, conforme citado no subitem 9.3, não será 

considerado como pessoa com deficiência apto para concorrer às vagas reservadas, mesmo que 

tenha, no ato da inscrição, assinalado tal opção. 

 

10.  DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

10.1. A validade deste Processo Seletivo Simplificado é de 12 (doze) meses, contado da data de sua 

homologação, podendo ser prorrogado por conveniência e oportunidade da Administração. 

 

10.2. O período de contratação/designação será de até 12 meses podendo ser rescindido 

antecipadamente por força de Interesse Público ou imposição de norma superior, a critério da 

Administração. 

 



10.3. A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades dos documentos apresentados, mesmo que 

verificadas a qualquer tempo, em especial na ocasião da contratação, acarretarão a nulidade da 

inscrição e desqualificação do candidato, com todas as suas decorrências, sem prejuízo de medidas 

de ordem administrativa, cível e criminal. 

 

10.4. Os casos omissos em relação a este Processo Seletivo Simplificado serão resolvidos pela 

Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado. 

 

10.5. As datas estabelecidas neste Edital poderão sofrer mudanças em virtude do número de 

candidatos inscritos ou por qualquer outro motivo de força maior, caso em que a Comissão 

Organizadora do Processo Seletivo Simplificado divulgará outro cronograma. 

 

10.6. Não será fornecido aos candidatos qualquer documento comprobatório de classificação no 

processo seletivo, valendo para este fim, a publicação oficial divulgada nos quadros de aviso da 

Secretaria Municipal de Educação e disponibilizado, no site da Prefeitura Municipal de Conselheiro 

Lafaiete. 

 

10.7. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação/divulgação de todos os 

atos/editais/anexos/comunicados/convocações, referentes a este processo seletivo simplificado. 

 

10.8. As publicações das convocações ocorrerão sempre pelo site e afixação no quadro de avisos da 

Secretaria Municipal de Educação. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE, EM 12 DE JANEIRO 

DE 2018. 

 

Mário Marcus Leão Dutra  

Prefeito Municipal 

 

Prof. Moisés Matias Pereira 

Secretário Municipal de Educação 

 

José Antônio dos Reis Chagas 

Procurador Municipal 



ANEXO I 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – PROCESSO SELETIVO SEMED 

Nº01/2018 

 

 

Número de Inscrição: _______________________ 

Cargo: 

(     )  Professor de Educação Básica para atuar na Sala de Recursos 

 

(     ) Professor de Educação Básica para atuar como Intérprete de Libras 

 

(     ) Professor de Educação Básica para atuar como Instrutor de Libras 

 

Nome: _____________________________________________________________________ 

 

Data da inscrição: _______/_________/_________ 

 

CPF: ______________________________________ 

 

Documentos apresentados que comprovem escolaridade mínima necessária: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Demais Documentos apresentados: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

Assinatura do candidato:  

____________________________________________________________________ 

 

 

Assinatura do responsável pela inscrição:  

____________________________________________________________________ 

 



ANEXO II 

FORMULÁRIO PARA RECURSO – PROCESSO SELETIVO SEMED Nº ____/2018 

 

 

Nome do candidato: _____________________________________________________________ 

 

Nº de Inscrição: _________ 

 

Ao Presidente da Comissão de Avaliação e Julgamento: 

 

Como candidato ao processo seletivo para a função de _______________, solicito a revisão de 

minha pontuação na Avaliação Curricular, sob os seguintes argumentos: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do Candidato 

 

Atenção: 

1. Preencher o recurso com letra legível. 

2. Apresentar argumentações claras e concisas. 

3. Preencher o recurso em 02 (duas) vias, das quais 01 (uma) será retida e outra permanecerá 

com o candidato, sendo atestada a entrega. 


