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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE UBERLÂNDIA - 40ª SRE

2º Edital de Divulgação de vaga para Contratação Temporária/Convocação
Informações Gerais

Local para Comparecimento

Município: UBERLANDIA

Endereço: https://meet.google.com/tiq-gmjv-xab

Unidade de Ensino: 167452 - CONSERVATÓRIO EST MÚSICA CORA PAVAN CAPPARELLI Data: 30/11/2021 Horário: 12 hora(s) e 30 minuto(s)
Endereço: AV AFONSO PENA, 3060 - BRASIL

Telefone: (34) 3232-1063

Características da vaga:
Cargo

Categoria
Profissional

PROFESSOR
PROFESSOR
DE
REGENTE
EDUCAÇÃO
DE AULAS
BÁSICA

Natureza

Substituição

Conteúdo(s)

OFICINA
MULTIMEIO

Nível de
Ensino

Anos Finais EF

Turno(s)

Tarde

Carga
Horária
RB AEC

16

0

Período
Inicial

24/11/2021

Observações

Final

06/12/2021

Conforme Instrução Complementar 1 ? SEE/SGP ? Gabinete de
19/02/2021, os candidatos interessados nesta vaga deverão
enviar e-mail para o endereço
escola.167452@educacao.mg.gov.br, informando no ?Assunto?
do email sua classificação na listagem geral, conteúdo a que
concorre e nome completo. Ex: 6º, Flauta Doce, ?seu nome?.
ATENÇÃO: Você OBRIGATORIAMENTE deverá acessar o
link do google meet https://meet.google.com/tiq-gmjv-xab e se
apresentar em reunião virtual de vídeo chamada com um
documento de identidade. A reunião poderá ser gravada.
Conforme Art. 20 da Resol. SEE nº 4498/2021 somente
concursados para o município inscritos, concursados para outro
município inscritos e habilitados inscritos poderão ser
convocados neste 1º Edital. Encaminhar cópia em formato PDF
de toda a documentação descrita no art. 30 da Resolução SEE nº
4.498/2021. Os candidatos podem enviar os documentos desde
agora até às 10:00 h do dia 30/11/2021 Qualquer e-mail
recebido após as 10:00 do dia 30/11/2021 NÃO será
considerado, ainda que ocorra por motivos de ordem técnica dos
computadores, falhas de comunicação, congestionamento, cada
candidato é responsável pelo envio de seus documentos dentro
do prazo. OBS: Caso haja alguma anormalidade como invasão
hacker, desvirtuamento do interesse público ou caso de força
maior, poderá ser encaminhado novo link para acesso dos
candidatos pelo google meet, whatsapp ou outra mídia similar
para a referida apresentação virtual. Conforme Art. 20 da Resol.
SEE nº 4498/2021 somente concursados para o município
inscritos, concursados para outro município inscritos e
habilitados inscritos poderão ser convocados neste 1º Edital. Os
casos omissos serão resolvidos pelo Gestor Escolar em
conformidade com as legislações pertinentes.

897cc6bf-bd2dfe52-8005d715-6a52ce89-ead1d9b4-3d892be7-e847cab2-a6932205

Documentação Necessária (originais e cópias)
- Comprovante de habilitação/escolaridade, qualificação e formação especializada para atuar na
função a que concorre, através de Registro Profissional ou Diploma Registrado ou Declaração
de Conclusão de Curso acompanhada de Histórico Escolar para o Quadro do Magistério, em
conformidade com a legislação vigente;
- Comprovante de habilitação/escolaridade, qualificação e formação especializada para atuar na
função a que concorre, para o Quadro Administrativo, em conformidade com a legislação
vigente;
- Certidão de tempo de serviço nos termos das legislações vigentes;
- Documento de identidade e CPF;
- Comprovante(s) de votação da última eleição (original e cópia) ou Certidão de quitação
eleitoral (via única) emitida pelo site do Tribunal Superior Eleitoral ou Tribunal Regional
Eleitoral de Minas Gerais;
- 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;

- Comprovante de inscrição no PIS/PASEP ou contracheque de servidor público do Estado de Minas
Gerais (via única emitida pelo Portal do Servidor) ou declaração de que não possui a inscrição;
- Comprovante de exame pré-admissional atestando a aptidão para a função pleiteada, quando for o
caso, nos termos da legislação vigente e das normas complementares emitidas pela Superintendência
Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional (SCPMSO) da Secretaria de Estado de Planejamento
e Gestão (SEPLAG/MG);
- Comprovante de endereço atualizado com validade de 3 meses;
- Declarações, devidamente datadas e assinadas, fornecidas no ato da contratação
temporária/convocação pela autoridade responsável, conforme legislações vigentes;
- Documentação/declarações devidamente datadas e assinadas, fornecidas no ato da contratação
temporária/convocação pela autoridade responsável, nos termos da legislação vigente e das normas
complementares emitidas pela Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional
(SCPMSO), da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG.

Assinatura do diretor(a)
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