EDITAL DE DESIGNAÇÃO N.º 008/20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vagas para contratação de profissionais da Educação Municipal
A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições e de acordo com a Resolução 003/2020, divulga em anexo as
vagas disponíveis para contratação.
A reunião será realizada no auditório do Centro Administrativo Municipal(segundo piso), situado à Rua João Martins do E.
Santo, 12, Bairro Parque D. Gumercinda Martins, em Nova Serrana-MG nos dias e horários relacionados no anexo.

Documentos necessários para concorrer às vagas:
a) Candidatos classificados na lista do concurso público municipal – documento oficial de identificação com foto recente e
comprovante de escolaridade exigida para o exercício do cargo (documentos originais ou cópia autenticada em cartório);
b) Candidatos que concorrem pela lista de classificação do processo seletivo - documento oficial de identificação com foto
recente e todos os documentos que comprovem os títulos declarados na inscrição (documentos originais ou cópia
autenticada em cartório);
c) Candidatos que serão selecionados através de desempate (não inscritos em processo seletivo e não classificados no
concurso público) – documento oficial de identificação com foto recente, comprovantes de escolaridade para o cargo e
títulos de especialização, contagem de tempo de serviço municipal (documentos originais ou cópia autenticada em cartório),
avaliação de desempenho e, no caso de vaga de Especialista de Educação I, contagem de tempo comprobatória de 03 anos de
experiência docente.

O não comparecimento do candidato à reunião de designação importará na perda do direito de ser contratado para as vagas
oferecidadas nesta, mas não impedirá que o candidato participe de outras reuniões e concorra às vagas porteriormente
oferecidas.
O Candidato que desistir da vaga após a assinatura da ata de reunião será impedido de concorrer a outras vagas
posteriormente oferecidas para o cargo pelo período de 06(seis) meses, contados da data da desistência.
Nova Serrana, 06/03/2020

NEUSA MARIA GOMES LAGO
Secretária Municipal de Educação

Relação de vagas para contratação
Data da Contratação: 09/03/20

Designação N.º 008/2020
Horário Cargo
Professor PEB III - Educação Física
Professor PEB III - Educação Física
Professor PEB II
Professor PEB II
Professor PEB II
10:30
Especialista em Educação I - Pedagogo
Educador de Des. Da Ed. Básica - Monitor I
Educador de Des. Da Ed. Básica - Monitor I
Educador de Des. Da Ed. Básica - Monitor I
Educador de Des. Da Ed. Básica - Monitor I

Escola
CMEI. Antônio Francisco das Chagas
CMEI. Daniele Martins
E. M. Américo Ferreira
E. M. Dioneta Batista de Freitas
E. M. Dona Maria Rosa Soares
E. M. Frei Ambrósio
CMEI. Antônio Francisco das Chagas
CMEI. Antônio Francisco das Chagas
CMEI. Antônio Francisco das Chagas
CMEI. Antônio Francisco das Chagas

Vagas/aulas Turno Observações
08 aulas
Manhã Projeto Psicomotricidade - Maternal II
16 aulas
Manhã Projeto Psicomotricidade - Maternal
01 vaga
Tarde
Cargo vago - Ed. Infantil
01 vaga
Tarde
Subst. Licença maternidade - Ed. Infantil
01 vaga

01 vaga
01 vaga
01 vaga
02 vagas
01 vaga

Manhã

Subst. Ajuste de função

Manhã Contrato até a posse do efetivo - 6º ao 9º
Tarde

Maternal I - contrato até a posse do efetivo

Tarde

Maternal II - contrato até a posse do efetivo

Tarde

Berçário - contrato até a posse do efetivo
Berçário - contrato até a posse do efetivo

Manhã

