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PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

 

  

 

EDITAL DE CONTRATAÇÃO NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO CONJUNTA 

Nº 003, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2015  

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO E A SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, por meio da Comissão de Contratação, 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: 

 

PROFESSOR P1 – REGENTE DE TURMA 

LOCAL DE EXERCÍCIO Nº DE VAGAS PERÍODO TURNO 

CMEI MARIA NUNES 

 
02  

01/02/2016 a 31/12/2016 

 

Matutino 
E.M. COVÃO 01 

01/02/2016 a 31/12/2016 
Matutino 

E.M. EXTRAÇÃO 01 
01/02/2016 a 31/12/2016 

Matutino 

 
E.M. BELITA TAMEIRÃO 01 

16/02/2016 a 31/03/2016 
Vespertino 

E.M. NATHALIA JESUS SILVA 01 
16/02/2016 a 31/03/2016 

Matutino 

CMEI BOM JESUS 01 
16/02/2016 a 31/12/2016 

Vespertino 

CMEI INHAÍ 01 
16/02/2016 a 31/12/2016 

Vespertino 

 

PROFESSOR DE APOIO 

 
LOCAL DE EXERCÍCIO Nº DE VAGAS PERÍODO TURNO 

E.M. RIACHO DA PORTA 01 01/02/2016 a 31/12/2016 Matutino 

E.M. BATATAL 01 01/02/2016 a 31/12/2016 Matutino 

E.M. DR. JOÃO ANTUNES DE 

OLIVEIRA 
01 01/02/2016 a 31/12/2016 Matutino 

E.M. PROF.ª MARIA LUIZA DOS 

REIS (GUINDA) 
02 01/02/2016 a 31/12/2016 Matutino 

 
EM NATHÁLIA JESUS SILVA 01 01/02/2016 a 31/12/2016 Vespertino 

EM SOPA 01 01/02/2016 a 31/12/2016 Matutino 
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PROFESSOR P2 – REGENTE DE AULAS 

LOCAL DE EXERCÍCIO Nº DE VAGAS PERÍODO TURNO 

EM MARIA NUNES CIÊNCIAS – 12 

AULAS 

 

01/02/2016 a 31/12/2016 Matutino 

 

EDUCADOR DE ENSINO INFANTIL 

LOCAL DE EXERCÍCIO Nº DE VAGAS PERÍODO TURNO 

CMEI INHAÍ 02 01/02/2016 a 31/12/2016 Vespertino 

CMEI BELA VISTA 03 01/02/2016 a 31/12/2016 Matutino e 

vespertino 
CMEI CAZUZA 02 01/02/2016 a 31/12/2016 Matutino e 

vespertino 

CMEI BOM JESUS 01 01/02/2016 a 31/12/2016 Vespertino 

 

ASSISTENTE DE SERVIÇOS ESCOLARES – SECRETARIA 

LOCAL DE EXERCÍCIO Nº DE VAGAS PERÍODO TURNO 

EM SOPA 01 01/02/2016 a 31/12/2016 Matutino e 

vespertino 
EM ROGÉRIO FIRMINO 

LOPES 
01 01/02/2016 a 31/12/2016 Vespertino 

EM BELITA TAMEIRÃO 01 01/02/2016 a 31/12/2016  Matutino e 

vespertino 
E. M. DR. JOÃO ANTUNES 

DE OLIVEIRA 
01 01/02/2016 a 31/12/2016  Matutino e 

vespertino 

 

ASSISTENTE DE SERVIÇOS ESCOLARES – BIBLIOTECA 

LOCAL Nº DE VAGAS PERÍODO TURNO 

EM JALIRA LUCCHESI DE 

MIRANDA 
01 01/02/2016 A 

31/12/2016 

Matutino 

 

 

2. DA DATA, LOCAL E HORA  

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: 

 

 



 

3 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

 

  

 

CRONOGRAMA PARA CONTRATAÇÃO DE CANDIDATOS PARA A 

FUNÇÃO PÚBLICA EM 2016 

 

DATA HORÁRIO ATIVIDADES LOCAL 

 

 

22/02/2016 

 

 

A partir da 9:00 h 

Contratação de candidatos para as 

vagas de: 

1. Professor P1 e P2; 

2. Educador de Ensino Infantil; 

3. Assistente de Serviços Escolares. 

 

Auditório do 

Centro 

Administrativo 

 

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 da Resolução 

Conjunta Nº 003, de 25 de   novembro de 2015; 

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

Resolução Conjunta Nº 003, de 25 de   novembro de 2015 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; 

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 da Resolução Conjunta Nº 

003, de 25 de   novembro de 2015, 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.  
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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, 16 de fevereiro de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Idalva Pereira Costa 

Secretária Municipal de Planejamento de Gestão 

 

 

 

 

Márcia Claudino de Souza Coelho 

Secretária Municipal de Educação 
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ANEXO II DA 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 DA 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 DA 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 

 

 



 

8 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

 

  

 

ANEXO V DA 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 VIII DA 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. 
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ANEXO IX DA 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. 



 

17 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

 

  

 

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  

 



 

21 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

 

  

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


