PREFEITURA DE MONTES CLAROS – MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE VAGAS NO ANO LETIVO DE 2018
A Secretaria Municipal de Educação (S.M.E.), situada a Rua Francisco Coutinho, 457, Bairro A ugusta Mota, telefone: (38) 2211 8383, no município de Montes Claros, de acordo com a
legislação vigente, divulga as vagas para cont ratação de pessoal, pelos motivos constantes no referido Edital.
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Término
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2 – Para ef eito de comprov ação do tempo de serv iço será utilizada a listagem publicada no site da Pr ef eitura Municipal de Montes Claros e conf erida pela equipe de designação no ato
da conv ocação.
3 – No ato da designação o ca ndidato dev erá apresentar documentação ori ginal (Documentos pessoais, histórico escolar, declaração, comprov ante de resid ência). Em caso de
comprov ante de residência em nome do cônjuge apresentar certidão de casamento.
4 - Conf orme o Art. 10º da Portaria SME nº 0 6, de 13 de Março de 2 017, publicad a no Diário Of icial do Mun icípio, em 16 de Março d e 2017, qua ndo ho uv er a necessidade de abertura
de conv ocação v isando à contratação de Prof essor da Educação Básica (PEB I / PEB II) e Superv isor Pedagógico da Educação, será observ ada a
seguinte ordem de pref erência:
I – candidato habilitado, aprov ado em concurso público em vigor, inda não nomeado, obedecida a ordem de classif icação;
II – candidato habilitado que comprov a maior tempo de serv iço restado no exercício do cargo na Rede Pública Municipal de Ensino de Mo ntes Claros;
III – candidato habilitado que comprov ar maior carga horária em cursos de Pós -Graduação Lato Sensu na área de educação, relacionados ao cargo objeto de contratação;
IV – candidato não habilitado q ue esteja cursando o Ensino Su perior n o conteúdo/f unção para o qual dev erá ocorrer a contratação, c om maior tempo no conteúdo/função pretendido n a
Rede Municipal de Ensino de Montes Claros;
V – candidato não habilitado que esteja cursando o Ensino Superior no conteúdo/f unção para o qual dev erá ocorrer a contratação, observ ando o período/série mais av ançada;
§ 1º Para ef eito de contratação de Prof essor de Educação Básica – PEB I terão prioridade os prof issionais com ensino superior sobre àqueles com f ormação em normal médio.
§ 2º Em caso de empate, nas contratações para as unidades de ensino, terá prioridade o candidato de maior idade.
§ 3º Qua ndo concorrerem à contratação temporári a serv idores ocupantes de cargos ef etivos, o tempo de serv iço prestado à Rede Pública Municipal d e Ensino a s er considerado, para
ef eito, será somente aquele prestado após a sua inv estidura e paralelamente ao cargo ef etiv o.
4 - Conf orme o Art. 1º da Portaria SME n º 02, d e 15 de Fev ereiro d e 201 9, altera o Art. 29º da Portaria/S ME, n º 06, 1 3 de março de 201 7 e r ev oga a Portari a/SME n° 01, d e 17 de
janeiro de 2018, passando a v igorar com a seguinte redação:
“Art. 29. Para ef eito desta Portaria, será computado o tempo de serv iço prestado à Rede Pública Municipal d e Ensino até 3 0 (trinta) de Setembr o do an o civ il imediatamente
anterior à conv ocação.”
5 – Conf orme o Art. 2° da Portaria SME nº 02, de 15 de Fev ereiro de 2019, o Art. 10, da Portaria/SME 06, de 20 de janeiro de 2017, passa a v igorar acrescido dos §§ 4º e 5º, com a
seguinte redação:
§ 4º. Após o processo de conv ocação, o candidato selecionado para o cargo de Superv isor Pedagógico da Educação, como condição para assumir a f unção dev erá submeter-se à
av aliação da Diretoria Pedagógica da Secretaria Municipal de Ed ucação para v erif icação de competências e habilidades para o exercício das atribuições.
§ 5º O candidato ao cargo de Superv isor Pedagógico da Educação que f or submet ido a av aliação da Diretoria Pedagógica da Secretaria Municip al de Educação e sendo reprov ado para
assumir a f unção, só poderá participar de nov a conv ocação depois de decorridos seis meses para v erif icação de competências e habilidades para o exercício das atribuições .”

Noturno

X

Observações:
1 – As v agas a que se ref ere o presente edital dev em ser div ulgadas, por meio eletrônico e por af ixação em local de f ácil acesso, com antecedência mínima de 24 horas da designação;

Vesp ertino

Divulgação da (s) Vaga (s)
Data da divulgação: 09/09/2019
Horário da divulgação: 17 h
______________________________________________
Escolha e aceitação da (s) Vaga (s)

Data: 12/09/ 2019
Horário: 14 h
Local:

CAIC

AMERICO

SOUTO

(RENASCENÇA),

MONTES

CLAROS -MG
OBS: O HORÁRIO DE TÉRMINO DAS DESIGNAÇÕES PODERÁ SER
ANTECIPADO CASO AS VAGAS DIVULGADAS SEJAM PREENCHIDAS
ANTES DO PRAZO ESTABELECIDO.

VISTO – Secretário Municipal de Educação:_______ _____ _____ ______ _____ _____ _ VISTO – Secretário Municipal de Planejamento e Gestão:________ ___ _______ _____ ____

Data: _____/ _____/2019
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