
 

1 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

 

  

 

RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 003, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

Estabelece critérios e define procedimentos para contratação 

de candidatos para o exercício de função pública na Rede 

Municipal de Ensino de Diamantina e para contratação de 

motoristas para o transporte de escolares. 

 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A SECRETÁRIA 

MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA, no 

uso de suas atribuições e considerando a necessidade de dar celeridade ao processo de contratação 

dos candidatos para o exercício de função pública na Rede Municipal de Ensino e contratação de 

motoristas para o transporte de escolares no ano de 2016,   

 

RESOLVE:   

 

CAPÍTULO I 

CONTRATAÇÃO PARA EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA 

 

SEÇÃO I 

DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 

Art. 1º.  Somente haverá contratação de servidor para o exercício de função pública, em 

cargo vago ou em substituição, quando não existir servidor efetivo, que possa exercer tal função, 

observado o disposto nesta Resolução. 

Art. 2º. As vagas não ocupadas por servidor efetivo serão disponibilizadas para a 

contratação em datas determinadas nesta Resolução. 

Art. 3º. Nenhuma contratação poderá ser processada sem a prévia autorização da 

Secretária Municipal de Educação e a anuência do Gestor Municipal. 

Art. 4º. Onde houver necessidade de contratação, esta será processada observada a 

seguinte ordem de prioridade: 

I- Candidatos habilitados excedentes no Concurso Público 001/2012, de 09 de janeiro de 

2014; 

II- Candidatos habilitados inscritos em Processos Seletivos Simplificados vigentes; 

III - Candidatos não habilitados inscritos em Processos Seletivos Simplificados vigentes; 

Art. 5º.  A data de início de contratação deve corresponder ao primeiro dia de exercício 

do servidor e o término não poderá ultrapassar o ano civil. 

Art. 6º. A contratação para a função de professor poderá ocorrer para até três componentes 

curriculares, desde que: 

I- O candidato seja habilitado a lecionar os componentes curriculares; 

II- O candidato seja autorizado a lecionar os componentes curriculares, exclusivamente 

quando   e onde não existir candidato habilitado. 
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Parágrafo único - No caso de contratação para duas funções públicas de professor regente 

de aulas, deverá ser observado o limite máximo de três componentes curriculares. 

Art. 7º. Todo candidato à contratação para função pública deverá submeter-se a exames 

admissionais. 

§ 1º O candidato que não tenha se afastado em licença para tratamento de saúde, no 

período de 365 dias anteriores à data da assinatura do novo contrato, poderá apresentar o exame 

admissional atestado por profissional não pertencente à Junta Pericial Médica da Prefeitura 

Municipal de Diamantina, o qual substituirá o exame realizado pela referida Junta. 

§ 2º Caso o candidato tenha se afastado em licença para tratamento de saúde nos 365 dias 

anteriores à data da assinatura do novo contrato, deverá submeter-se a exame admissional, atestado 

por profissional da Junta de Perícia Médica da Prefeitura Municipal de Diamantina.  

§ 3º Ficará dispensado de apresentação de novo exame admissional, para contratação no 

mesmo cargo, o candidato que:  

I – não tenha se afastado em LTS, nos 365 dias anteriores à data da assinatura do novo 

contrato;  

II – tenha sido submetido aos exames admissionais nos últimos 6(seis) meses anteriores 

à data da contratação, desde que não tenha se afastado neste período para tratamento de saúde. 

§ 4º Havendo dúvidas quanto à exatidão e autenticidade do exame médico apresentado 

nos termos do § 1º, a chefia imediata deverá encaminhar o candidato à Junta de Perícia Médica da 

Prefeitura Municipal de Diamantina, para realização de novos exames.  

§ 5º No ato da contratação, o candidato a que se refere o §1º deverá apresentar o atestado 

médico e a declaração assinada, conforme modelo constante do Anexo V.  

Art. 8º. No ato da contratação, o candidato deve apresentar, pessoalmente, as vias 

originais dos documentos relacionados a seguir, cujas cópias serão arquivadas no Processo 

Funcional do servidor depois de conferidas, datadas e assinadas: 

I- Comprovante de habilitação ou qualificação para atuar na função a que concorre, 

através de Registro Profissional ou Diploma Registrado ou Declaração de Conclusão de Curso 

acompanhada de Histórico Escolar, conforme estabelecido nos Anexos VIII e IX desta Resolução; 

II- Comprovante de formação especializada, conforme especificado no item 5.2, no 

Anexo IX desta Resolução, para Professor P1, para atuar na regência de turmas no Atendimento 

Educacional Especializado – AEE – Professor de Apoio; 

III- Documento de identidade; 

IV- Comprovante(s) de votação da última eleição ou Certidão de Quitação Eleitoral/TRE, 

informando estar em dia com as obrigações eleitorais; 

V- Comprovante de estar em dia com as obrigações militares, para candidato do sexo 

masculino, dispensada a exigência quando se tratar de cidadão com mais de 45 (quarenta e cinco) 

anos; 

VI-  Comprovante de inscrição no PIS/PASEP, quando for o caso; 

VII-   Comprovante de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF; 

VIII- Comprovante de exame pré-admissional atestando a aptidão para a função 

pleiteada, observadas as normas contidas no Art.7º; 
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IX- Declarações, conforme modelos constantes do Anexo II desta Resolução, 

devidamente datadas e assinadas pelo candidato: 

a)  de não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público 

federal, estadual ou municipal; 

b)  de não ter sido demitido a bem do serviço público; 

c)  de que não estar em afastamento preliminar à aposentadoria ou aposentado em 

decorrência de invalidez total ou parcial; 

§ 1º. No momento da contratação o candidato deverá comprovar obrigatoriamente os 

dados informados na inscrição do Concurso ou no Processo Seletivo Simplificado, sob pena de ser 

desclassificado. 

§ 2º. Não constitui impedimento para a contratação a não apresentação de cópias de 

documentos por candidato que apresente as vias originais.  

§ 3º. O servidor já contratado temporariamente por meio de um processo seletivo 

simplificado não poderá desistir da contratação para assumir uma nova contratação, exceto se a 

desistência for para assumir uma nova função ou um novo cargo. 

§ 4º. A Chefia Imediata poderá dispensar de ofício o candidato que, depois de aceita a 

vaga não comparecer no dia determinado para assumir o exercício. 

X- Comprovantes de habilitação para o cargo de Motorista para Transporte de Escolares 

(documentação exigida somente para os candidatos ao cargo de Motorista de Transporte Escolar): 

a) Nível Fundamental Completo (diploma ou declaração acompanhada de histórico 

escolar);  

b) Habilitação CNH Categoria D; 

c) Idade superior a 21 anos; 

d)  Não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em 

infrações médias durante os 12 últimos meses; 

e) Ser aprovado em curso especializado nos termos da regulamentação do CONTRAN. 

Art. 9º. A autoridade responsável pela contratação deverá fornecer o formulário para 

preenchimento obrigatório de declaração de acúmulo ou não de cargos, funções e proventos, 

conforme Anexos III e IV desta Resolução. 

§ 1º. Na hipótese de acúmulo de cargos, funções e proventos, a Escola/CMEI deverá 

encaminhar à Secretaria Municipal de Educação o processo, devidamente instruído, no prazo 

máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar do início do exercício do candidato contratado. 

§ 2º. A Secretaria Municipal de Educação deverá observar o mesmo prazo para 

encaminhamento dos processos à Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão. 

Parágrafo Único: É vedada a contratação de servidor cuja situação de acúmulo de cargos 

e funções contraria, comprovadamente, a disposição do art. 37 da Constituição Federal. 

Art. 10. O candidato que recusar vaga, que não comparecer ao local definido no Edital 

para contratação ou que comparecer após o início da chamada terá sua classificação mantida para 

escolha de vaga ainda não preenchida, desde que a Ata de Contratação não tenha sido encerrada. 
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SEÇÃO II 

DA CONTRATAÇÃO 

 

Art. 11. A contratação de servidores para exercício de função pública nas Escolas 

Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI’s) da Rede Municipal de Ensino 

acontecerá conforme cronograma descrito no Anexo I desta Resolução: 

               Art. 12. Os candidatos poderão concorrer para as seguintes funções públicas na sede e 

distritos: 

I- Pedagogo/ Inspetor Escolar; 

II- Pedagogo/ Supervisor Escolar; 

III- Assistente de Serviços Escolares; 

IV- Professor P1; 

V- Professor P2; 

VI- Educador de Ensino Infantil; 

VII- Servente Escolar; 

VIII- Motorista para Transporte de Escolares. 

Art. 13. A contratação obedecerá à seguinte ordem de prioridade conforme cronograma 

do Anexo I desta Resolução:  

I- 21 de dezembro de 2015 – candidatos excedentes no Concurso Público Edital nº 

001/2012, de 09 de janeiro de 2014; 

II- 22 de dezembro de 2015 – vagas remanescentes para os candidatos excedentes no 

Concurso Público Edital nº 001/2012, de 09 de janeiro de 2014, que não compareceram na data 

anterior; 

III- 23 de dezembro de 2015 – vagas remanescentes para os candidatos inscritos em 

Processos Seletivos Simplificados vigentes, obedecida a ordem de classificação; 

IV- 1º de fevereiro de 2016 - vagas remanescentes para os candidatos excedentes no 

Concurso Público 001/2012, de 09 de janeiro de 2014, que não compareceram nas datas de 21 e 

22 de dezembro de 2015; 

V- 2º de fevereiro de 2016 - vagas remanescentes para os candidatos inscritos em 

Processos Seletivos Simplificados vigentes que que não compareceram na data de 23 de dezembro 

de 2015. 

Art. 14. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar os Editais publicados e 

não será permitido ao candidato alegar desconhecimento do local, dia, hora, da presente 

convocação.  

Art. 15. Para contratação de candidatos às vagas remanescentes descritas no Art. 12 e 

novas vagas surgidas durante o ano, decorrente de aposentadoria ou afastamentos legais, a 

Comissão de Contratação de que trata o Art. 16 procederá a contratação, até que essa atribuição 

seja, paulatinamente, desempenhada pelos gestores das Escolas/Centros Municipais de Educação 

Infantil que deverão proceder o edital de contratação de acordo com determinações estabelecidas 

nesta Resolução. 
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SEÇÃO III 

DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 

 

Art. 16. Será instituída, por meio de portaria, uma Comissão de Contratação que terá a 

função de buscar a aplicação integral desta Resolução, com vistas a dar celeridade ao processo de 

contratação dos candidatos para o exercício de função pública na Rede Municipal de Ensino para 

o ano de 2016.   

Art. 17. A Comissão de Contratação será composta por um Inspetor Escolar, indicado 

pela Secretária Municipal de Educação, o Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal de Educação, 

a Diretora de Administração Escolar da Secretaria Municipal de Educação e um servidor da 

Diretoria de Recursos Humanos, indicado pela Secretária Municipal de Planejamento e Gestão. 

Art. 18. A Comissão de Contratação terá as seguintes atribuições:  

I - Realizar o processo de contratação para as vagas remanescentes descritas no Art. 12 e 

para as novas vagas surgidas durante o ano, decorrente de aposentadoria ou afastamentos legais 

de servidor, transitoriamente, até que esta atribuição seja exercida pelos gestores escolares;  

II - Realizar o processo de contratação para as vagas surgidas em escolas que não possuem 

diretor/coordenador; 

III - Deliberar sobre assuntos relacionados ao procedimento de contratação de servidor 

para o quadro setorial da educação;  

IV - Capacitar os gestores escolares e monitorar a realização do procedimento de 

contratação nas escolas e CMEI’s, em todas as etapas; 

V - Dar parecer sobre recursos que abordem as questões sobre a contratação; 

VI - Consolidar a necessidade de contratação para as vagas não preenchidas e, diante da 

inexistência de candidatos excedentes no Concurso Público ou inscritos em Processos Seletivos 

Simplificados vigentes, solicitar ao gestor municipal a abertura de Processo Seletivo Simplificado; 

VII - Cumprir todas as etapas do Processo Seletivo Simplificado em estrita observância 

às legislações pertinentes; 

VIII -  Solicitar parecer jurídico quando o caso exceder o âmbito de sua competência. 

 

  

SEÇÃO IV 

DA CONTRATAÇÃO A SER REALIZADA NAS ESCOLAS/CMEI’S 

 

Art. 19. As novas vagas surgidas durante o ano, à exceção das vagas destinadas aos 

motoristas de transporte de escolares, decorrentes de aposentadoria ou afastamentos legais, serão 

divulgadas pela Escola/Centro Municipal de Educação Infantil que deverá proceder a contratação, 

após autorização da Comissão, considerada a conveniência administrativa e o interesse público 

relevante. 

Art. 20. Para proceder a contratação, quando autorizado, o diretor ou coordenador da 

escola/ CMEI deverá: 

I- Preencher o formulário de solicitação de contratação, disponível no Anexo VI, assinar 

e enviar para a Inspeção Escolar; 
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II- Justificar o motivo da solicitação; 

III- Especificar o período da contratação e o horário de trabalho; 

IV- Em caso de substituição, identificar o titular afastado e informar o prazo do 

afastamento; 

V- Observar os prazos mínimos permitidos para contratação para a função pública de: 

a) Professor P1, Professor P2 e Educador de Ensino Infantil para atuar na docência, por 

qualquer prazo; 

b) Servente Escolar, nos afastamentos do titular por 15 (quinze) dias ou mais; 

c) Assistente de Serviços Escolares, nos afastamentos do titular por 30 (trinta) dias ou 

mais; 

d) Inspetor Escolar e Supervisor Escolar, nos afastamentos do titular por 30 (trinta) dias 

ou mais. 

§ 1º. Somente haverá contratação para Assistente de Serviços Escolares, se não existir na 

localidade servidor excedente ou em readaptação funcional que possa exercer tais funções, 

observado o laudo médico. 

§ 2º. É vedada a contratação para substituição de servidores afastados em férias 

regulamentares. 

§ 3º. A escola que contar com professor para substituição eventual de docente não poderá 

contratar Professor P1 por período igual ou inferior a 15 (quinze) dias, exceto se o professor 

eventual já estiver atuando em substituição a outro docente. 

I- Aguardar a notificação oficial da autorização da vaga pela Secretaria Municipal de 

Educação; 

II- Proceder a publicação do Edital de Contratação, conforme modelo disponibilizado no 

Anexo VII, na Prefeitura Municipal e na própria escola/ CMEI com no mínimo 48 horas de 

antecedência, após ratificação do edital pela Inspeção Escolar; 

III- Proceder a contratação na escola/ CMEI de acordo com as orientações contidas nesta 

Resolução; 

IV- Enviar à Secretaria Municipal de Educação com o prazo máximo de 24 (vinte e 

quatro) horas a documentação do servidor contratado. 

Art. 21. O Serviço de Inspeção Escolar só poderá aprovar vagas, desde que observados 

rigorosamente os termos do Art. 3º desta Resolução e nas seguintes condições:  

I- impossibilidade de qualquer outra medida administrativa no âmbito da escola que 

preserve a continuidade da vida escolar dos alunos;  

II- inexistência, na localidade, de professor excedente habilitado para assumir as aulas.  

Parágrafo único - Aplicam-se as disposições deste artigo às vagas solicitadas pelas escolas 

para exercício de outras funções. 

Art. 22.  Após aprovação da Secretaria Municipal de Educação e anuência do Gestor 

Municipal, as vagas devem ser divulgadas por meio de Editais afixados na própria escola, na 

Prefeitura Municipal e em locais públicos previamente definidos, com a antecedência mínima de 

48 (quarenta e oito) horas do horário previsto para seleção dos candidatos. 

Art. 23. O servidor contratado em caráter de substituição pode ser mantido quando ocorrer 

prorrogação do afastamento do substituído no decorrer do ano, ainda que por motivo diferente ou 
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na hipótese de vacância do cargo, desde que o período compreendido entre uma e outra contratação 

não ultrapasse 5 (cinco) dias letivos. 

Art. 24. O servidor dispensado por provimento de cargo poderá ser reconduzido para o 

mesmo cargo na própria escola/ CMEI ou em outra escola/ CMEI, observado a natureza da 

contratação (excedente de concurso ou proveniência do processo seletivo) se houver 

disponibilidade de vaga, com autorização prévia da Secretaria Municipal de Educação. 

Art. 25. O horário de trabalho dos servidores contratados para as funções de Assistente 

de Serviços Escolares e Serventes Escolares será determinado pela direção da escola/ CMEI, 

podendo ser alterado durante o período para atender às necessidades da escola/ CMEI. 

Art. 26. As demais normas de contratação de servidores para o exercício de função 

pública nas Escolas e Centros Municipais de Educação Infantil serão definidas em Resolução 

específica. 

Art. 27. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas na 

mesma data a Resolução nº 001, de 16 de dezembro de 2014.  

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE 

PLANEJAMENTO E GESTÃO, em Diamantina, aos 25 de novembro de 2015. 

 

 

 

 

MÁRCIA CLAUDINO DE SOUZA COELHO 

Secretária Municipal de Educação 

 

 

 

 

MARIA IDALVA PEREIRA COSTA 

Secretária Municipal de Planejamento e Gestão 
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ANEXO I  

RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 003, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2015  

 

A Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, 

no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto na Resolução Nº 003/2015 torna público o 

edital de contratação para exercício nas Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação 

Infantil e para a função de Inspetor Escolar em 2016, de acordo com o seguinte cronograma: 

 

CRONOGRAMA PARA CONTRATAÇÃO DE CANDIDATOS PARA A 

FUNÇÃO PÚBLICA EM 2016 

 

DATA HORÁRIO ATIVIDADES LOCAL 

 

 

21/12/2015 

 

 

12:00 às 18:00 

Contratação de candidatos excedentes 

no Concurso Público 001/2012, ainda 

não nomeados para as vagas de: 

1. Pedagogo/Inspetor Escolar; 

2. Pedagogo/Supervisor Escolar; 

3. Professor P1 e P2; 

4. Educador de Ensino Infantil; 

5. Assistente de Serviços Escolares; 

6. Servente Escolar; 

7. Motorista para Transporte de 

Escolares. 

 

 

Escola 

Municipal 

Belita 

Tameirão 

 

 

22/12/2015 

 

 

12:00 às 18:00 

Contratação de candidatos excedentes 

no Concurso Público 001/2012, ainda 

não nomeados, caso haja vagas 

remanescentes: 

1. Pedagogo/Inspetor Escolar; 

2. Pedagogo/Supervisor Escolar; 

3. Professor P1 e P2; 

4. Educador de Ensino Infantil; 

5. Assistente de Serviços Escolares; 

6. Servente Escolar; 

7. Motorista para Transporte de 

Escolares. 

 

 

Escola 

Municipal 

Belita 

Tameirão 
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23/12/2015 

 

 

12:00 às 18:00 

Contratação de candidatos inscritos em 

Processos Seletivos Simplificados 

Vigentes, caso haja vagas 

remanescentes: 

1. Pedagogo/Inspetor Escolar; 

2. Pedagogo/Supervisor Escolar; 

3. Professor P1 e P2; 

4. Educador de Ensino Infantil; 

5. Assistente de Serviços Escolares; 

6. Servente Escolar; 

7. Motorista para Transporte de 

Escolares. 

 

 

Escola 

Municipal 

Belita 

Tameirão 

 

 

1º/02/2016 

 

 

12:00 às 18:00 

Contratação de candidatos excedentes 

no Concurso Público 001/2012, ainda 

não nomeados, caso haja vagas 

remanescentes: 

1. Pedagogo/Inspetor Escolar; 

2. Pedagogo/Supervisor Escolar; 

3. Professor P1 e P2; 

4. Educador de Ensino Infantil; 

5. Assistente de Serviços Escolares; 

6. Servente Escolar; 

7. Motorista para Transporte de 

Escolares. 

 

 

Escola 

Municipal 

Belita 

Tameirão 

 

 

02/02/2016 

 

 

12:00 às 18:00 

Contratação de candidatos inscritos em 

Processos Seletivos Simplificados 

Vigentes, caso haja vagas 

remanescentes: 

1. Pedagogo/Inspetor Escolar; 

2. Pedagogo/Supervisor Escolar; 

3. Professor P1 e P2; 

4. Educador de Ensino Infantil; 

5. Assistente de Serviços Escolares; 

6. Servente Escolar; 

7. Motorista para Transporte de 

Escolares. 

 

 

Escola 

Municipal 

Belita 

Tameirão 
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ANEXO II  

RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 003, 25 DE NOVEMBRO DE 2015 

 

 

DECLARAÇÕES A QUE SE REFERE O INCISO IX DO ARTIGO 8º DA RESOLUÇÃO 

CONJUNTA Nº 003/2015 

01 – Nome do (a) Candidato (a) à contratação: 

 

 

02 – CPF:  

 

03- Cargo: 

 

 

04 – Localidade/ município: 

 

 

05 - Declara não estar cumprindo sanção por inidoneidade aplicada por qualquer órgão público ou entidade do 

âmbito federal, estadual ou municipal. 

 

 

 

_______________________________ 

Assinatura do declarante 

 

 

06 - Declara que não foi demitido (a) a bem do serviço público, nos últimos cinco anos, nos termos do 

Art. 176 da Lei Complementar nº 15, de 12 de junho de 1995. 

 

 

 

_______________________________ 

Assinatura do declarante 

 

07 - Declara que não se encontra afastado (a) Preliminarmente à Aposentadoria por Invalidez ou 

Aposentado (a) por Invalidez total ou parcial. 

 

Local: __________________________ Data: _____/_____/_____. 

 

 

 

_______________________________ 

Assinatura do declarante 
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ANEXO III  

 

RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 003, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2015  

 

 

DECLARAÇÃO DE NÃO ACÚMULO DE CARGOS E FUNÇÕES 

 

 

Eu, ___________________________________________________________________ 

CI: __________________ declaro sob pena de responsabilidade, que não exerço cargo, 

emprego, função ou atividade no âmbito do Serviço Público, Federal, Estadual ou Municipal, ou 

ainda em Autarquias, Fundações, Empresas Públicas, Sociedade de Economia Mista, suas 

subsidiarias e sociedade controladas direta ou indiretamente pelo Poder Público, bem como não 

percebo proventos decorrentes de aposentadoria em cargo ou função pública. 

Por ser expressão de verdade, firmo a presente. 

 

 

Diamantina, ___ de __________________ de _______ 

 

 

 

Assinatura do declarante 
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ANEXO IV  

 

 RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 003, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2015  

 

DECLARAÇÃO DE ACÚMULO DE CARGOS E FUNÇÕES 

1 – Nome do declarante:  

2 – Órgão de lotação: 3 – Cargo:  

4 – Informações de acúmulo de outro cargo: 

 

(   ) Não exerço nenhum outro cargo, emprego ou função pública na Administração Direta, Autarquia, Empresa 

Pública, Sociedade de Economia Mista ou Fundação, nas esferas Federal, Estadual ou Municipal. 

 

(  ) Acúmulo (exerço outro) cargo de: _________________________________________________  

Na esfera:                  (  ) Federal                   (  ) Estadual                 (  ) Municipal 

 

No seguinte órgão: _____________________________________ com ingresso em ___/___/_____ 

5 – Informações de aposentadoria: 

(  ) Não recebo quaisquer benefícios relativos à aposentadoria do Regime de Previdência Social ou Proventos 

decorrente de aposentadoria de cargos ou empregos públicos. 

 

(  ) Recebo proventos ou benefícios relativos à inatividade (aposentadoria) no cargo de: _________ 

______________________________, na esfera: (   ) Federal   (   ) Estadual    (   ) Municipal   (   ) INSS  

 

Estou ciente: 

 

a) do disposto no art. 3º da Emenda Constitucional Federal nº 19/98, que alterou a redação do artigo 37, 

incisos XVI e XVII da CF/88 que vedam a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas; 

 

b) do disposto no art. 1º da Emenda Constitucional Federal nº 20/98, que acrescentou ao art. 37 da CF/88 o 

parágrafo 10, que veda a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração de 

cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma da CF/88. 

  

As informações prestadas são verdadeiras, pelas quais assumo plena e total responsabilidade, 

comprometendo-me a comunicar imediatamente a Diretoria de Recursos Humanos desta Instituição, quaisquer 

alterações posteriores em minha situação funcional, bem como autorizá-la a diligenciar quanto à veracidade das 

informações prestadas. 

 

Local: ____________________________________ Data:    _____/_____/________     

 

   ____________________________________________ 

Assinatura do declarante 
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ANEXO V 

 

RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 003, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2015  

 

 

DECLARAÇÃO 

Declaro, sob as penas da lei, não ter me afastado do trabalho para tratamento de saúde, 

nos trezentos e sessenta e cinco dias anteriores a essa data e, portanto, ser autorizado, nos termos do art. 

7º da Resolução Conjunta nº 003/2015, a apresentar exame admissional atestado por profissional médico 

competente não pertencente ao corpo pericial da Prefeitura Municipal de Diamantina. 

 

________________________, ____ de ________________ de _______ . 

 

______________________________________________________ 

Nome, CPF do declarante 

 

_____________________________________________________ 

Assinatura do declarante 
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ANEXO VI 

 

RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 003, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2015  

 

 

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR  

 

 

Escola/ CMEI __________________________________________________________________ 

Função/ Conteúdo: ______________________________________________________________ 

Nº de aulas: ____________________________________________________________________ 

Cargo: (  ) Vago     (  ) Substituição 

Nome do substituído: ____________________________________________________________ 

Motivo do Afastamento: __________________________________________________________ 

Período do afastamento: ____/____/_______ a ____/____/______ 

Justificativa da Solicitação: _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Diamantina, ____ de _____________________ de __________ 

 

 

 

Assinatura e Carimbo do diretor/ Coordenador Escolar 

 

 

 

Parecer do Inspetor Escolar: _______________________________________________________ 

 

 

 

Parecer do Gestor Municipal: ______________________________________________________ 
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ANEXO VII 

RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 003, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2015  

EDITAL DE CONTRATAÇÃO  

 

A ESCOLA/ CMEI ____________________________________________________, por meio 

de seu diretor/coordenador, no exercício de suas atribuições, conforme estabelece a Resolução 

Conjunta Nº 003, de 25 de   novembro de 2015, divulga o presente Edital para preenchimento de 

vaga do Quadro Setorial da Educação, com exercício, em escola ou CMEI da rede municipal de 

ensino de Diamantina. Este Edital observa os princípios constitucionais de impessoalidade e de 

publicidade, aos quais se submete a Administração Pública. 

 

1. DA CONTRATAÇÃO 

1.1 O presente Edital tem por objeto o preenchimento de vaga, conforme detalhamento abaixo: 

 

Cargo:_______________________________ Função: _________________________________ 

Período da contratação: ______/______/_________ a ______/______/_____________ 

Turno de trabalho:______________________Carga horária: __________________ 

 

2. DA DATA, LOCAL E HORA  

  

Data: ____/____/_______                            Horário: __________________________________ 

Local: _______________________________________________________________________ 

 

3. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

 

3.1. No ato da contratação o candidato deverá apresentar os documentos originais, conforme artigo 

8º da Resolução Conjunta nº 003/2015, de 25 de novembro de 2015: 

3.1.1 Comprovante de habilitação ou qualificação para atuar na função a que concorre, 

através de Registro Profissional ou Diploma Registrado ou Declaração de Conclusão de Curso 

acompanhada de Histórico Escolar, conforme estabelecido nos Anexos VIII e IX desta Resolução; 

3.1.2. Comprovante de formação especializada, conforme especificado no Anexo IX 

desta Resolução, para Professor P1 e Professor P2, para atuar na regência de turmas e aulas e para 

atuar no Atendimento Educacional Especializado - AEE; 

3.1.3. Documento de identidade; 

3.1.4. Comprovante(s) de votação da última eleição ou Certidão de Quitação 

Eleitoral/TRE, informando estar em dia com as obrigações eleitorais; 

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

masculino, dispensada a exigência quando se tratar de cidadão com mais de 45 (quarenta e cinco) 

anos; 

3.1.6. Comprovante de inscrição no PIS/PASEP, quando for o caso; 

3.1.7. Comprovante de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF; 
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3.1.8. Comprovante de exame pré-admissional atestando a aptidão para a função 

pleiteada, observadas as normas contidas no Art.7º desta Resolução; 

3.1.9. Declarações, conforme modelos constantes do Anexo II desta Resolução, 

devidamente datadas e assinadas pelo candidato: 

a) de não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público 

federal, estadual ou municipal; 

b) de não ter sido demitido a bem do serviço público; 

c) de que não estar em afastamento preliminar à aposentadoria ou aposentado em 

decorrência de invalidez total ou parcial. 

 

4. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO 

4.1. Nenhum candidato terá exercício antes da apresentação da documentação relacionada 

no item 3.  

4.2. Não constitui impedimento para a contratação a não apresentação de cópias de 

documentos por candidato que apresente as vias originais. 

4.3. Todo candidato à contratação para função pública deverá submeter-se a exames 

admissionais. 

4.3.1. O candidato que não tenha se afastado em licença para tratamento de saúde, no 

período de 365 dias anteriores à data da assinatura do novo contrato, poderá apresentar o exame 

admissional atestado por profissional não pertencente à Junta de Perícia Médica da Prefeitura 

Municipal de Diamantina, o qual substituirá o exame realizado pela referida Junta. 

4.3.2. Caso o candidato tenha se afastado em licença para tratamento de saúde nos 365 

dias anteriores à data da assinatura do novo contrato, deverá submeter-se a exame admissional, 

atestado por profissional da Junta de Perícia Médica da Prefeitura Municipal de Diamantina.  

4.3.3. Ficará dispensado de apresentação de novo exame admissional, para contratação 

no mesmo cargo, o candidato que não tenha se afastado em LTS, nos 365 dias anteriores à data da 

assinatura do novo contrato e que tenha sido submetido aos exames admissionais nos últimos 

6(seis) meses anteriores à data da contratação, desde que não tenha se afastado neste período para 

tratamento de saúde. 

4.4. O servidor já contratado temporariamente por meio de um Processo Seletivo 

Simplificado não poderá desistir da contratação para assumir uma nova contratação, exceto se a 

desistência for para assumir uma nova função ou um novo cargo. 

4.5. A Chefia Imediata poderá dispensar de ofício o candidato que, depois de aceita a 

vaga, não comparecer no dia determinado para assumir o exercício. 

Diamantina, ____ de _____________________ de __________ 

 

 

Assinatura e Carimbo do diretor/ Coordenador Escolar 
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ANEXO VIII 

 RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 003, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2015  

 

Habilitação e Escolaridade Exigidas para atuação em escolas da Rede Municipal de Ensino, de 

acordo com a Lei Complementar Nº 094 de 15 de setembro de 2011 e Lei Complementar Nº 116 

de 17 de setembro de 2014 e para contratação de motoristas para o transporte de escolares, em 

conformidade com a Lei Nº 9503 de 23 de setembro de 1997, Art.138. 

 

1. CARGO: PEDAGOGO/INSPETOR ESCOLAR:  

a) Curso de Pedagogia com habilitação em Inspeção Escolar ou  

b) Curso de Pedagogia regulamentado pela Resolução do Conselho Nacional de 

Educação/Conselho Pleno – CNE/CP nº 1, de 15/05/2006, ou  

c) Curso de Pedagogia ou licenciatura em qualquer área do conhecimento com especialização 

em Inspeção Escolar.  

 

2. CARGO: PEDAGOGO/SUPERVISOR ESCOLAR - para atuar em escolas de ensino 

regular:  

a) Curso de Pedagogia com habilitação em Supervisão Escolar ou  

b) Curso de Pedagogia regulamentado pela Resolução CNE/CP nº 1, de 15/05/2006, ou  

c) Curso de Pedagogia ou licenciatura em qualquer área do conhecimento com especialização em 

Supervisão Escolar. 

 

3. CARGO: EDUCADOR DE ENSINO INFANTIL: 

Curso de Nível Médio Técnico em Educação Infantil. 

 

4. CARGO: ASSISTENTE DE SERVIÇOS ESCOLARES: 

Curso de Nível Médio Completo. 

  

5. CARGO: SERVENTE ESCOLAR: 

Ensino Fundamental Incompleto (alfabetizado, conclusão da 4ª série).  

 

6. CARGO: PROFESSOR: Habilitação e escolaridade constantes no Anexo IX desta 

Resolução. 

 

7. CARGO: MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES: 

a) Nível Fundamental Completo  

b) Possuir Habilitação CNH categoria D 

c) Possuir idade superior a 21 anos,  

d) Não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias 

durante os 12 últimos meses,  

e) Ser aprovado em curso especializado nos termos da regulamentação do CONTRAN. 
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ANEXO IX 

 RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 003, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2015  

 

HABILITAÇÃO e ESCOLARIDADE exigidas para atuação em escolas da Rede Municipal de 

Ensino.  

 

1. CARGO – PROFESSOR P1 – para atuar como Professor na educação infantil ou nos anos 

iniciais do ensino fundamental, como Regente de Turma, Professor Eventual:  

 CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO 

 
Habilitação e Escolaridade Comprovante 

1º 

Curso Normal Superior ou 

 

Curso de Pedagogia com habilitação para lecionar nos 

anos iniciais do ensino fundamental.  

Diploma registrado ou  

 

Declaração de conclusão acompanhada de 

histórico escolar.  

2º 
 

Curso Normal de nível médio  

Diploma registrado ou declaração de 

conclusão acompanhada de histórico escolar.  

 

CARGO – PROFESSOR P2 – para atuar nos anos finais do ensino fundamental como Regente 
de Aulas dos componentes curriculares da Base Nacional Comum e da Parte Diversificada do 
Currículo, à exceção de Educação Física e Ensino Religioso. 

 

 CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO 

 Habilitação e Escolaridade  Comprovante  

1º 

Licenciatura plena de habilitação específica na 

disciplina da contratação ou   

 

Curso superior (bacharelado ou tecnólogo) acrescido de 

Formação Pedagógica de Docentes, com habilitação 

específica na disciplina da contratação. 

 

Diploma registrado   

 

Certificado de Programa Especial de 

Formação Pedagógica de Docentes; 

 

 Registro MEC "F", "L" ou "LP";  

 

Declaração de conclusão acompanhada de 

histórico Escolar. 

     2º 

Licenciatura plena de habilitação específica na 

disciplina da contratação ou  

Curso superior (bacharelado ou tecnólogo) acrescido de 

Formação Pedagógica de Docentes, com habilitação 

específica na disciplina da contratação 

 

Diploma registrado; 

Certificado de Programa Especial de 

Formação Pedagógica de Docentes; 

Registro MEC "F", "L" ou "LP"; 

Declaração de conclusão acompanhada de 

histórico escolar. 

       3º 

 Registro "D" (Definitivo) ou "Registro "S" 

(Suficiência) de habilitação para o ensino médio, 

específica na disciplina da contratação. 

Registro "D" ou Registro "S". 
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4º 

 Matrícula e frequência em um dos 3 (três) últimos 

períodos de curso de licenciatura plena de habilitação 

específica na disciplina da contratação. 

Autorização para lecionar – 1ª prioridade  

 

5º 

Licenciatura plena em outra habilitação, em cujo 

histórico se comprove formação para a disciplina da 

contratação ou 

 

Licenciatura Plena em outra habilitação, acrescida de 

pós-graduação em cujo currículo se comprove formação 

para a disciplina da contratação. 

 

 

 

Autorização para lecionar – 2ª prioridade  

6º 

Licenciatura curta em outra habilitação, em cujo 

histórico se comprove formação para a disciplina da 

contratação ou 

 

Licenciatura Curta em outra habilitação, acrescida de 

pós-graduação em cujo currículo se comprove formação 

para a disciplina da contratação ou 

 

Curso superior (bacharelado ou tecnólogo) acrescido 

de pós-graduação em cujo currículo se comprove 

formação para a disciplina da contratação. 

 

 

 

 

 

Autorização para lecionar – 3ª prioridade  

7º 

Matrícula e frequência a partir do 2º período, exceto nos 

três últimos de curso de licenciatura plena de habilitação 

específica na disciplina da contratação. 

 

Autorização para lecionar – 4ª prioridade 

8º 

  Matrícula e frequência em curso de licenciatura plena 

de outra habilitação em cujo histórico se comprove 

formação para a disciplina da contratação ou 

 

  Matrícula e frequência em curso superior (bacharelado 

ou tecnólogo), em cujo histórico comprove formação 

para a disciplina da contratação. 

 

 

 

 

Autorização para lecionar – 5ª prioridade 

9º 

Curso Técnico da mesma área de conhecimento, para 

lecionar disciplina profissionalizante de cursos técnicos. 

Autorização para lecionar – 6ª prioridade 

10º 

Ensino Médio acrescido de curso de capacitação ou 

experiência atestada por autoridade pública de ensino da 

localidade, para atuar nas áreas de arte, cultura, língua 

estrangeira moderna ou em disciplinas de preparação 

para o trabalho. 

 

 

Autorização para lecionar – 7ª prioridade 

* O 9º critério não se aplica à rede municipal por se tratar de curso técnico de nível médio. 
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2. CARGO – PROFESSOR P2 – para atuar como Regente de Aulas de EDUCAÇÃO 

FÍSICA nos anos finais do Ensino Fundamental: 

 

 CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO  

 Habilitação e Escolaridade  Comprovante  

1º 

Licenciatura plena em Educação Física ou 

 

Curso superior (bacharelado) em Educação Física acrescido 

de Formação Pedagógica de Docentes com habilitação em 

Educação Física. 

Diploma registrado; 

 

Registro MEC "F", "L" ou "LP"  

 

Declaração de conclusão 

acompanhada de histórico escolar. 

2º Licenciatura curta em Educação Física  

Diploma registrado ou Registro MEC 

"LC"; 

Declaração de conclusão 

acompanhada de histórico escolar. 

3º 

Matrícula e frequência em um dos 3 (três) últimos períodos 

de curso de licenciatura plena em Educação Física. 
Autorização para lecionar – 1ª 

prioridade  

4º 

Matrícula e frequência a partir do 2º período, exceto nos três 

últimos, de curso de licenciatura plena em Educação Física 

ou  

Curso superior de graduação (bacharelado) em Educação 

Física. 

Autorização para lecionar – 2ª 

prioridade  

5º 
Matrícula e frequência a partir do 2º período de curso de 

graduação (bacharelado) em Educação Física. 

Autorização para lecionar – 3ª 

prioridade  

6º 
Estudos adicionais em Educação Física ou  

Técnico em Educação Física. 
 Autorização para lecionar – 4ª 

prioridade  

7º 

Ensino médio acrescido de curso de capacitação ou de 

experiência docente em Educação Física, atestada por 

autoridade pública de ensino da localidade. 

 Autorização para lecionar – 5ª 

prioridade  
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3. CARGO – PROFESSOR P2 – para atuar como Regente de Aulas de ENSINO RELIGIOSO 

nos anos finais do Ensino Fundamental  

 

 CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO 

 Habilitação e Escolaridade  Comprovante  

1º  

Licenciatura plena em Ensino Religioso, Ciências da Religião 

ou Educação Religiosa ou 

 

Licenciatura plena, em qualquer área do conhecimento, cuja 

matriz curricular inclua conteúdo relativo a Ciências da 

Religião, Metodologia e Filosofia do Ensino Religioso ou 

Educação Religiosa, com carga horária mínima de 500h ou  

Licenciatura plena em qualquer área do conhecimento ou 

curso superior (bacharelado ou tecnólogo), acumulado com 

Formação Pedagógica de Docentes, em qualquer área do 

conhecimento, acrescido de: 

• pós-graduação stricto sensu, em nível de mestrado ou 

doutorado, em Ensino Religioso ou Ciências da Religião, 

reconhecido e recomendado pela CAPES ou 

 

Licenciatura plena em qualquer área do conhecimento ou 

curso superior (bacharelado ou tecnólogo), acumulado com 

Formação Pedagógica de Docentes, em qualquer área do 

conhecimento, acrescido de: 

  • pós-graduação lato sensu em Ensino Religioso ou Ciências 

da Religião, com carga horária mínima de 360h e oferecido 

por instituição de ensino superior credenciada, nos termos da 

Lei Federal nº 9394/1996 ou 

 

Licenciatura plena em qualquer área do conhecimento ou 

curso superior (bacharelado ou tecnólogo), acumulado com 

Formação Pedagógica de Docentes, em qualquer área do 

conhecimento, acrescido de: 

• curso de Metodologia e Filosofia do Ensino Religioso, 

oferecido até 06/01/2005, data da publicação da Lei nº 

15.434/2005, por entidade ou instituição de ensino 

credenciada e reconhecida pela SEE. 

Diploma registrado ou declaração de 

conclusão acompanhada de histórico 

escolar  

 

Certificado do curso de pós-graduação 

lato sensu - Certificado do curso de 

Metodologia e Filosofia do Ensino 

Religioso  

2º  

Registro "D" (Definitivo) ou "S" (Suficiência) para o ensino 

médio em qualquer área do conhecimento, acrescido de curso 

de Metodologia e Filosofia do Ensino Religioso, oferecido até 

06/01/2005, data da publicação da Lei nº 15.434/2005, por 

entidade ou instituição de ensino credenciada e reconhecida 

pela SEE   

Registro "D" ou "S" e certificado do 

curso de Metodologia e Filosofia do 

Ensino Religioso  
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3º  

Licenciatura curta em qualquer área do conhecimento, cuja 

matriz curricular inclua conteúdo relativo a Ciências da 

Religião, Metodologia e Filosofia do Ensino Religioso ou 

Educação Religiosa, com carga horária mínima de 500h  

Diploma registrado ou declaração de 

conclusão acompanhada de histórico 

escolar do curso de licenciatura curta   

4º  

 Licenciatura curta em qualquer área do conhecimento, 

acrescida de pós-graduação lato sensu em Ensino Religioso 

ou Ciências da Religião, com carga horária mínima de 360h e 

oferecido por instituição de ensino superior devidamente 

credenciada nos termos da Lei Federal nº 9394/1996  

Diploma registrado ou declaração de 

conclusão acompanhada de histórico 

escolar do curso de Licenciatura curta 

e certificado do curso de pós-

graduação lato sensu em Ensino 

Religioso ou Ciências da Religião  

5º  

 Licenciatura curta em qualquer área do conhecimento, 

acrescida de curso de Metodologia e Filosofia do Ensino 

Religioso, oferecido até 06/01/2005, data da publicação da Lei 

nº 15.434/2005, por entidade ou instituição de ensino 

credenciada e reconhecida pela SEE  

Diploma registrado ou declaração de 

conclusão acompanhada de histórico 

escolar do curso de licenciatura curta 

e certificado do curso de Metodologia 

e Filosofia do Ensino Religioso  

6º  

 Registro "D" (Definitivo) ou "S" (Suficiência) para o ensino 

fundamental em qualquer área do conhecimento, acrescido de 

curso de Metodologia e Filosofia do Ensino Religioso, 

oferecido até 06/01/2005, data da publicação da Lei nº 

15.434/2005, por entidade ou instituição de ensino 

credenciada e reconhecida pela SEE  

Registro "D" ou "S" e certificado do 

curso de Metodologia e Filosofia do 

Ensino Religioso  

7º  

Matrícula e frequência, nos três últimos períodos, em curso 

de licenciatura plena em Ensino Religioso ou Ciências da 

Religião ou Educação Religiosa   

Autorização para lecionar –  

1ª prioridade  

8º  

Matrícula e frequência, a partir do 2º período, em curso de 

licenciatura plena em qualquer área do conhecimento, cuja 

matriz curricular inclua conteúdo relativo a Ciências da 

Religião, Metodologia e Filosofia do Ensino Religioso ou 

Educação Religiosa  

Autorização para lecionar –  

2ª prioridade  

9º  

Matrícula e frequência, em qualquer período, em curso de 

licenciatura plena em qualquer área do conhecimento, 

acrescida de curso de Metodologia e Filosofia do Ensino 

Religioso, oferecido até 06/01/2005, data da publicação da 

Lei nº 15.434/2005, por entidade ou instituição de ensino 

credenciada e reconhecida pela SEE/MG 

Autorização para lecionar –  

3ª prioridade  

 

Certificado de curso de Metodologia e 

Filosofia do Ensino Religioso  

10º 

Curso Normal em nível médio, acrescido de curso de 

Metodologia e Filosofia do Ensino Religioso, oferecido até 

06/01/2005, data da publicação da Lei nº 15.434/205, por 

entidade ou instituição de ensino credenciada e reconhecida 

pela SEE. 

Autorização para lecionar – 4ª 

prioridade  

 

Certificado de curso de Metodologia e 

Filosofia do Ensino Religioso  
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4. ESCOLARIDADE E FORMAÇÃO ESPECIALIZADA EXIGIDAS PARA ATUAÇÃO EM 

ESCOLA DE ENSINO REGULAR QUE OFERECE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO – 

AEE. 

 

 5.1 CARGO – PROFESSOR P1 – FUNÇÃO – INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS 

REQUISITO INDISPENSÁVEL: ser ouvinte.  

 

 CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO  

 Habilitação Escolaridade e Formação 

Especializada 
Comprovante 

1º  

Licenciatura Plena em Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS 

ou  

 

Licenciatura Plena em qualquer área do conhecimento 

acrescida de Tecnólogo em Língua Brasileira de Sinais – 

LIBRAS ou 

 

Licenciatura Plena em qualquer área do conhecimento 

acrescida de pós-graduação em  

Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS   

 Diploma registrado ou declaração de 

conclusão acompanhada de histórico 

escolar; 

 

 Certificado de pós-graduação. 

2º 

Licenciatura plena em qualquer área do conhecimento ou 

Pedagogia ou curso Normal Superior ou curso superior 

(bacharelado ou tecnólogo) com Formação Pedagógica de 

Docentes, em qualquer área do conhecimento, acrescido de:   

 

Certificação  de  Proficiência  na Tradução  e 

Interpretação de Libras/Língua Portuguesa – Prolibras ou 

Certificação  para  atuar  como Intérprete de Libras. 

Diploma registrado ou declaração de 

conclusão acompanhada de histórico 

escolar; 

 

Certificado de Programa Especial de 

Formação Pedagógica de Docentes; 

 

Certificado  expedido  pelo 

Prolibras; 

 

Documento expedido pelo Centro de 

Atendimento às Pessoas com Surdez 

– CAS/MG. 

3º 

Licenciatura plena em qualquer área do conhecimento ou 

Pedagogia ou curso Normal Superior ou curso superior 

(bacharelado ou tecnólogo) com Formação Pedagógica de 

Docentes, em qualquer área do conhecimento, acrescido de 

Autorização Especial para atuar em caráter precário como 

Intérprete de Libras. 

Diploma registrado ou declaração de 

conclusão acompanhada de histórico 

escolar; 

 

Certificado de Programa Especial de 

Formação Pedagógica de Docentes   

 

Documento expedido pelo Centro de 

Atendimento às Pessoas com Surdez 

– CAS/MG. 
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4º 

Licenciatura curta em qualquer área do conhecimento, 

acrescida de:  

 

Certificação de Proficiência na Tradução e Interpretação de 

Libras/ Língua Portuguesa – Prolibras ou certificação para 

atuar como Intérprete de Libras. 

Diploma registrado ou declaração de 

conclusão acompanhada de histórico 

escolar. 

 

Certificado  expedido pelo Prolibras  

 

Documento  expedido  pelo Centro 

de Atendimento às Pessoas com 

Surdez – CAS/MG  

5º 

Licenciatura curta em qualquer área do conhecimento, 

acrescida de Autorização Especial para atuar em caráter 

precário como Intérprete de Libras   

 Diploma registrado ou declaração de 

conclusão acompanhada de histórico 

escolar   

 

Documento expedido pelo Centro de 

Atendimento às Pessoas com Surdez 

– CAS/MG  

6º 

Curso Normal de nível médio, acrescido de certificação de 

Proficiência na Tradução e Interpretação de Libras/Língua 

Portuguesa – Prolibras ou certificação para atuar como 

Intérprete de Libras   

Diploma registrado ou declaração de 

conclusão acompanhada de histórico 

Escolar; 

 

Certificado  expedido pelo Prolibras; 

 

 Documento expedido pelo Centro de 

Atendimento às Pessoas com Surdez – 

CAS/MG. 

7º 

Curso Normal de nível médio, acrescido de Autorização 

Especial para atuar em caráter precário como Intérprete de 

Libras. 

 

Diploma registrado ou declaração de 

conclusão acompanhada de histórico 

escolar; 

 

Documento expedido pelo Centro de 

Atendimento às Pessoas com Surdez – 

CAS/MG. 

 

8º Curso Superior de Tecnologia em Libras  

Autorização para lecionar – 1ª 

prioridade; 

 

Diploma registrado ou declaração de 

conclusão acompanhada de histórico  

Escolar. 
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9º  

Matrícula e frequência, a partir do 2º período, em curso de 

licenciatura plena em qualquer área do conhecimento, 

acrescida de certificação de Proficiência na Tradução e 

Interpretação de Libras/Língua Portuguesa – Prolibras ou 

certificação para atuar como Intérprete de Libras   

 

Autorização para lecionar – 2ª 

prioridade; 

 

Certificado  expedido pelo Prolibras; 

 

Documento expedido pelo Centro de 

Atendimento às Pessoas com Surdez – 

CAS/MG. 

1

10º 

Matrícula e frequência, a partir do 2º período, em curso de 

licenciatura plena em qualquer área do conhecimento, 

acrescida de Autorização Especial para atuar em caráter 

precário como Intérprete de Libras   

Autorização para lecionar – 2ª 

prioridade; 

 

Documento expedido pelo Centro de 

Atendimento às Pessoas com Surdez 

– CAS/MG. 

1

11º 

Curso superior (bacharelado ou tecnólogo), acrescido de 

certificação de Proficiência na Tradução e Interpretação de 

Libras/Língua Portuguesa – Prolibras ou certificação para atuar 

como Intérprete de Libras   

 

Autorização para lecionar – 3ª 

prioridade e   

 

Certificado  expedido pelo Prolibras; 

 

Documento expedido pelo Centro de 

Atendimento às Pessoas com Surdez 

– CAS/MG. 

1

12º 

Curso superior (bacharelado ou tecnólogo), acrescido de 

Autorização Especial para atuar em caráter precário como 

Intérprete de Libras   

Autorização para lecionar – 3ª  

prioridade   

 

Documento expedido pelo Centro de 

Atendimento às Pessoas com Surdez 

– CAS/MG. 

1

13º 

Matrícula e frequência, a partir do 2º período, em curso 

superior (bacharelado ou tecnólogo), acrescida de certificação 

de Proficiência na Tradução e Interpretação de Libras/Língua 

Portuguesa – Prolibras ou certificação para atuar como 

Intérprete de Libras   

Autorização para lecionar – 4ª  

prioridade   

 

Certificado expedido pelo Prolibras  

 

Documento expedido pelo Centro de 

Atendimento às Pessoas com Surdez 

– CAS/MG  
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1

14º  

Matrícula e frequência, a partir do 2º período, em curso 

superior (bacharelado ou tecnólogo), acrescida de Autorização 

Especial para atuar em caráter precário como Intérprete de 

Libras   

 

Autorização para lecionar – 4ª 

prioridade   

 

Documento expedido pelo Centro de 

Atendimento às Pessoas  com 

Surdez – CAS/MG  

 

1

15º  

Curso Técnico ou Ensino médio, acrescido de certificação de 

Proficiência na Tradução e  

Interpretação de Libras/Língua Portuguesa – 

Prolibras ou certificação para atuar como Intérprete de Libras. 

Autorização para lecionar – 5ª 

prioridade   

 

Certificado expedido pelo Prolibras  

 

Documento expedido pelo Centro de 

Atendimento às Pessoas  com 

Surdez – CAS/MG  

 

1

16º  

Curso Técnico ou Ensino médio, acrescido de Autorização 

Especial para atuar em caráter precário como Intérprete de 

Libras. 

Autorização para lecionar – 5ª 

prioridade   

 

Documento expedido pelo Centro de 

Atendimento às Pessoas com Surdez 

– CAS/MG  

 

 

 

5.2 – CARGO – PROFESSOR P1 – AEE – FUNÇÃO – APOIO À COMUNICAÇÃO, 

LINGUAGENS E TECNOLOGIAS ASSISTIVAS  

 

REQUISITO INDISPENSÁVEL: possuir bons conhecimentos em sistema operacional 

Windows, navegação na Internet, utilização de programas educacionais, de programas de 

tecnologia assistiva, de editores de textos, planilhas e outros programas.  
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 CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO 

 
Habilitação e Escolaridade  Comprovante  

1º 

 Licenciatura plena em Educação Especial ou  

 

Licenciatura plena em qualquer área do conhecimento ou 

Pedagogia ou Curso Normal Superior ou curso superior 

(bacharelado ou tecnólogo) com Formação Pedagógica de 

Docentes em qualquer área do conhecimento, acrescida de 

pós-graduação em Educação Especial ou Educação Inclusiva 

em cujo currículo conste, no mínimo, 40h de comunicação 

alternativa e tecnologia assistiva. 

 

 Diploma Registrado ou 

 

 Declaração Conclusão 

acompanhada histórico escolar, ou 

 

 Certificado de pós-graduação. 

 

 

2º 

 Licenciatura plena em qualquer área do conhecimento ou 

Pedagogia ou Curso Normal Superior ou curso superior 

(bacharelado ou tecnólogo) com Formação Pedagógica de 

Docentes em qualquer área do conhecimento, acrescida de:   

 

Curso em cujo currículo conste, no mínimo, 40h de 

comunicação alternativa e tecnologia assistiva e 

01 a 08 cursos com, no mínimo, 120h cada, nas áreas: 

Educação Inclusiva, Educação Especial, Intelectual, Surdez, 

Física, Visual, Múltipla e Transtornos Globais do 

Desenvolvimento - TGD, oferecidos por instituições de 

ensino credenciadas, priorizando-se o candidato que 

comprovar maior número de cursos em áreas distintas. 

Diploma registrado ou 

 

Declaração conclusão de curso 

acompanhada de histórico escolar; 

 

Certificados dos cursos específicos   

 

 

3º 

Licenciatura curta em qualquer área do conhecimento, 

acrescida de:  

*Curso em cujo currículo conste, no mínimo, 40h de 

comunicação alternativa e tecnologia assistiva e  

 

*01 a 08 cursos com, no mínimo, 120h cada, nas áreas: 

Educação Inclusiva, Educação Especial, Intelectual, Surdez, 

Física, Visual, Múltipla e Transtornos Globais do 

Desenvolvimento - TGD, oferecidos por instituições de 

ensino credenciadas, priorizando-se o candidato que 

comprovar maior número de cursos em áreas distintas  

Diploma registrado ou 

 

Declaração de conclusão 

acompanhada de histórico escolar  

 

Certificado de cursos específicos  
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4º 

Curso Normal de nível médio, acrescido de:  

*curso em cujo currículo conste, no mínimo,40h de 

comunicação alternativa e tecnologia assistiva e  

 

*01 a 08 cursos com, no mínimo, 120h cada, nas áreas: 

Educação Inclusiva, Educação Especial, Intelectual, Surdez, 

Física, Visual, Múltipla e Transtornos Globais do 

Desenvolvimento - TGD, oferecidos por instituições de 

ensino credenciadas, priorizando-se o candidato que 

comprovar maior número de cursos em áreas distintas  

Diploma registrado ou 

 

Declaração de conclusão 

acompanhada de histórico escolar 

e Certificado de cursos 

específicos.  

5º 

Matrícula e frequência, a partir do 2º período, em curso de 

licenciatura plena em qualquer área do conhecimento, 

acrescida de:  

* curso em cujo currículo conste, no mínimo, 40h de 

comunicação alternativa e tecnologia assistiva e  

 

* 01 a 08 cursos com, no mínimo, 120h cada, nas áreas: 

Educação Inclusiva, Educação Especial, Intelectual, Surdez, 

Física, Visual, Múltipla e Transtornos Globais do 

Desenvolvimento - TGD, oferecidos por instituições 

credenciadas, priorizando-se o candidato que comprovar 

maior número de cursos em áreas distintas  

 

 

 

 

 

Autorização para lecionar – 2ª 

prioridade  

 

5.3 – CARGO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – AEE – Professor de Sala de 

Recursos  

 

REQUISITO INDISPENSÁVEL: possuir bons conhecimentos em sistema operacional 

Windows, navegação na internet, utilização de programas educacionais, de programas de 

tecnologia assistiva, de editores de textos, planilhas e outros programas.  

 

 CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO 

 
Habilitação Escolaridade e Formação 

Especializada 
Comprovante  

1º 

Licenciatura Plena em Educação Especial ou Licenciatura 

plena em qualquer área do conhecimento acrescida de pós-

graduação em Educação Especial ou Educação Inclusiva.  

 

Diploma registrado ou declaração 

de conclusão acompanhada de 

histórico escolar   

 

Certificado de pós-graduação  
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2º 

 

Licenciatura plena em qualquer área do conhecimento ou 

Pedagogia ou Curso Normal Superior ou curso superior 

(bacharelado ou tecnólogo) com Formação Pedagógica de 

Docentes, em qualquer área do conhecimento, acrescida de 01 

a 08 cursos com, no mínimo, 120h cada, nas áreas: Educação 

Inclusiva, Educação Especial, Intelectual, Surdez, Física, 

Visual, Múltipla e Transtornos Globais do Desenvolvimento 

- TGD, oferecidos por instituições de ensino credenciadas, 

priorizandose o candidato que comprovar maior número de 

cursos em áreas distintas.  

Diploma registrado ou declaração 

de conclusão acompanhada de 

histórico escolar   

 

Certificados dos cursos específicos  

3º  

 

Licenciatura curta em qualquer área do conhecimento, 

acrescida de 01 a 08 cursos com, no mínimo, 120h cada, nas 

áreas: Educação Inclusiva, Educação  

 Especial, Intelectual, Surdez, Física, Visual, Múltipla e 

Transtornos Globais do Desenvolvimento - TGD, oferecidos 

por instituições credenciadas, priorizando-se o candidato que 

comprovar maior número de cursos em áreas distintas.  

Diploma registrado ou declaração de 

conclusão acompanhada de histórico 

escolar   

 

Certificados dos cursos específicos  

4º 

Curso Normal de nível médio, acrescido de 01 a 08 cursos 

com, no mínimo, 120h cada, nas áreas: Educação Inclusiva, 

Educação Especial, Intelectual, Surdez, Física, Visual, 

Múltipla e Transtornos Globais do Desenvolvimento - TGD, 

oferecidos por instituições de ensino credenciadas, 

priorizando-se o candidato que comprovar maior número de 

cursos em áreas distintas.  

 

Diploma registrado ou declaração de 

conclusão acompanhada de histórico 

escolar  

 

Certificados dos cursos específicos  

5º 

Matrícula e frequência a partir do 2º período, em curso de 

licenciatura plena em qualquer área do conhecimento, 

acrescida de 01 a 08 cursos com, no mínimo, 120h cada, nas 

áreas: Educação Inclusiva, Educação Especial, Intelectual, 

Surdez, Física, Visual, Múltipla e Transtornos Globais do 

Desenvolvimento - TGD, oferecidos por instituições de ensino 

credenciadas, priorizando-se o candidato que comprovar maior 

número de cursos em áreas distintas.  

Autorização para lecionar – 1ª 

prioridade   

 

Certificados dos cursos específicos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


