
EDITAL PROCESSO SELETIVO SEMED Nº 02/2018, DE 12 DE JANEIRO DE 2018. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA PARA 

DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 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 as modalidades de educação escolar; 

CONSIDERANDO o inciso I do artigo 4º da Lei federal nº 9394/96 que estabelece a educação 

básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade; 

CONSIDERANDO o artigo 34 da Lei Federal nº 9394/96 que estabelece a jornada escolar mínima 

para o Ensino Fundamental; 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 12.796 que estabelece que os currículos da educação infantil, 

do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, 

em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida 

pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos 

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 as Leis Municipais Complementares nº36/2012 nº 55/2012 que estabelecem, 

respectivamente, a jornada de trabalho do Inspetor Educacional e 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 que não há lista de classificação em concurso vigente com vagas 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: 

 

2.1. Atribuições 

 

2.1.1. Professor de Educação Básica I: 

 

- Reger turmas, planejar e ministrar aulas na educação infantil de crianças com 04 (quatro) e 

05(cinco) anos, nos anos iniciais do Ensino Fundamental e no primeiro segmento da Educação de 

Jovens e Adultos; 

- Participar da elaboração do projeto pedagógico de sua unidade escolar respeitando os Parâmetros e 

Diretrizes nacionais e a legislação do Sistema Municipal de Ensino para o nível e modalidade de 

ensino; 

- Cumprir plano de trabalho, segundo o projeto pedagógico de sua unidade escolar; 

- Elaborar programas e planos de aula, relacionando e confeccionando material didático a ser 

utilizado, em articulação com a equipe de orientação pedagógica; 

- Ministrar os dias e horas-aula estabelecidos, trabalhando os conteúdos de forma crítica e 

construtiva, proporcionando o desenvolvimento de capacidade e competências; 

- Realizar a avaliação do processo ensino-aprendizagem, utilizando instrumentos que possibilitem a 

verificação do aproveitamento dos alunos e da metodologia aplicada; 

- Estabelecer estratégias de recuperação paralela para alunos de menor rendimento; 

- Colaborar na organização e participar das atividades de articulação da escola e a comunidade; 

- Participar de reuniões com pais e com outros profissionais de ensino; 

- Participar de reuniões, programas de aperfeiçoamento quando solicitado; 

- Cumprir com assiduidade a entrega do resultado do rendimento/aproveitamento/frequência dos 

alunos 

- Participar de reuniões e programas de aperfeiçoamento, e outros eventos, quando solicitado; 

- Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento e à avaliação do processo 

ensino-aprendizagem e ao seu desenvolvimento profissional; 

- Participar das propostas de inclusão escolar, utilizando-se de metodologias específicas; 



- Elaborar e desenvolver projetos que oportunizem a análise crítica da realidade pelos alunos, 

desenvolvendo os conteúdos propostos no currículo escolar; 

- Participar da realização da avaliação institucional; 

- Executar outras tarefas/atividades correlatas ao cargo. 

 

 2.1.2. Professor de Educação Básica II - Artes: 
 

- Reger turmas, planejar e ministrar aulas em disciplinas específicas do Ensino Fundamental, e no 

segundo segmento da Educação de Jovens e Adultos; 

- Participar da elaboração do projeto pedagógico de sua unidade escolar respeitando os 

Parâmetros e Diretrizes nacionais e a legislação do Sistema Municipal de Ensino para o nível e 

modalidade de ensino; 

- Cumprir plano de trabalho, segundo o projeto pedagógico de sua unidade escolar; 

- elaborar programas e planos de aula, em articulação com a equipe de orientação pedagógica; 

- Ministrar os dias e horas-aula estabelecidos, trabalhando os conteúdos de forma crítica e 

construtiva, proporcionando o desenvolvimento de capacidade e competências; 

- Realizar a avaliação do processo de ensino-aprendizagem, utilizando instrumentos que 

possibilitem a verificação do aproveitamento dos alunos e da metodologia aplicada; 

- Estabelecer estratégias de recuperação paralela para alunos de menor rendimento, 

- Colaborar na organização e participar das atividades de articulação da escola com as famílias e a 

comunidade; 

- Participar de reuniões com pais e com outros profissionais de ensino; 

- Participar de reuniões, programas de aperfeiçoamento quando solicitado; 

- Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento e à avaliação do processo 

ensino-aprendizagem e ao seu desenvolvimento profissional. 

- Participar de projetos de inclusão escolar, utilizando-se de metodologias específicas; 

- Elaborar e desenvolver projetos que oportunizem a análise crítica da realidade pelos alunos, 

desenvolvendo os conteúdos propostos no currículo escolar; 

- Participar da realização da avaliação institucional; 

- Executar outras tarefas/atividades correlatas ao cargo. 

 

 

2.1.3. Inspetor Educacional 
 

- Representar a Secretaria Municipal de Educação perante as Escolas Municipais e 

Infantis Particulares do Município na orientação, visando a legalidade e organização da 

documentação referente à Escola e à vida escolar dos alunos, para o crescimento da qualidade de 

ensino;  

- Monitorar, corrigir e realimentar as ações das instituições escolares, com registro em relatórios 

circunstanciados e conclusivos; Conhecimento da situação do estabelecimento quanto a cursos em 

funcionamento, atos de autorização, reconhecimento e renovação; 

- Acompanhar a construção e implementação da Proposta Pedagógica e cumprimento do Regimento 

Escolar pelas unidades escolares;  

- Verificar a regularidade no acesso, permanência e demais atos de escrituração da vida escolar dos 

alunos;  

- Verificar a situação legal e funcional do pessoal administrativo, técnico e docente das escolas 

municipais e particulares;  

- Normatizar o cumprimento de leis sobre a obrigatoriedade e gratuidade da educação básica em 

escolas municipais;  

- Acompanhar o funcionamento da caixa escolar;  

- Adotar e determinar medidas destinadas a solução de conflitos ou a saneamento de irregularidades 

apuradas em instituição escolar;  



- Responsabilizar-se pelo fluxo correto e regular de informações entre instituições escolares e o 

Sistema Municipal de Ensino;  

- Verificar a situação dos prédios, instalações, equipamentos e material didático adequado aos 

níveis e modalidade de ensino; 

 

2.2. Requisitos Mínimos Necessários para Contratação/designação 

 

FUNÇÃO ESCOLARIDADE /REQUISITOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS 

Professor de 

Educação Básica I 

 

 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. 

Professor de 

Educação Básica II - 

Artes 

 Diploma devidamente registrado ou Declaração de Conclusão, 

acompanhada de Histórico Escolar de Curso Superior legalmente 

reconhecido de Licenciatura Plena em Educação Artística ou Artes em 

qualquer das linguagens: Artes Visuais, Artes Plásticas, Programa Especial de 

Formação Pedagógica na disciplina Educação Artística ou Artes, expedido 

por instituição de ensino superior credenciada. 

 

Inspetor 

Educacional 

  Diploma devidamente registrado ou Declaração de Conclusão, 

acompanhada de Histórico Escolar de Curso Superior legalmente 

reconhecido de Licenciatura Plena em Pedagogia com Habilitação em 

Inspeção Escolar ou Pedagogia acrescido de Pós Graduação em 

Inspeção Escolar, 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 I 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 II - arte 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. 

2.3.3. Os candidatos classificados e contratados como Inspetor Educacional terão uma jornada de 

trabalho de 40 horas semanais em conformidade com a Lei Municipal Complementar nº36/2014. 

 

2.4. Remuneração 

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

de Educação Básica I 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 II – Arte auferirá a título de remuneração valor de R$20,28/aula. 

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

Educacional auferirá a título de remuneração valor de R$4.680,36. 

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 as 

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. Não será aceita a inscrição do mesmo candidato em mais de um cargo ou função que trata o presente 

edital. 
 

3.6. 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: 

 

4.5.1 Para os cargos de Professor de Educação Básica I e Professor de Educação Básica II – Arte: 

 

Título Pontuação atribuída 

Pós-Graduação Stricto Sensu Doutorado em área de conhecimento 

correlata/afim ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo/função.  

100 por título 

Pós-Graduação Stricto Sensu Mestrado em área de conhecimento 

correlata/afim ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo/função.  

80 por título 

Pós-Graduação “lato sensu” Especialização 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 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 no âmbito da Rede Municipal de 

Ensino no cargo para o qual se inscreveu 

1,5 ponto por dia 

Tempo comprovado de efetivo exercício no âmbito da Rede Pública de 

Ensino no cargo para o qual se inscreveu 

0,5 pontos por dia  

 

4.5.1 Para o cargo de Inspetor Educacional: 

 

Título Pontuação atribuída 

Pós-Graduação Stricto Sensu Doutorado em área de conhecimento 

correlata/afim ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo/função.  

100 por título 

Pós-Graduação Stricto Sensu Mestrado em área de conhecimento 

correlata/afim ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo/função.  

80 por título 

Pós-Graduação “lato sensu” Especialização 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 área de conhecimento correlata/afim 

ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo/função com carga 

horária mínima de 120h. 

30 por título 

Experiência comprovada de efetivo exercício no âmbito da Rede Pública 

de Ensino no cargo para o qual se inscreveu nos últimos 3 anos. 

1,5 pontos por dia de 

efetivo exercício  

Experiência comprovada de efetivo exercício no âmbito da Rede Pública 

de Ensino no cargo para o qual se inscreveu. 

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 disponibilidades financeiras. 

 

 

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 e da Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, 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 ou até provimento por concurso, 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 

Nº02/2018 

 

 

Número de Inscrição: _______________________ 

Cargo: 

(     )  Professor de Educação Básica I – PEB I 

 

(     ) Professor de Educação Básica II - Artes 

 

(     ) Inspetor Educacional 

 

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. 

 


