
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED 

 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Avenida Getúlio Vargas, nº 245. Centro. CEP: 38700-901 

(34) 3822-9661 – semed@patosdeminas.mg.gov.br 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 38/2018 
 A Secretaria Municipal de Educação convoca candidatos ainda não contratados, 

interessados em vagas de contrato de ASSISTENTE PARA ATUAR NO PROGRAMA MAIS 

ALFABETIZAÇÃO – EDITAL Nº06/2018; EDUCADOR INFANTIL, PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, 

SUPERVISOR EDUCACIONAL E ESTAGIÁRIOS para reunião na SEMED, localizada na Av. 

Getúlio Vargas, 245, Centro, conforme cronograma anexo.  

De acordo com o artigo 3º da Lei Complementar nº 461/2014, o recrutamento de 

pessoal a ser contratado será feito através das listas de candidatos aprovados em 

concurso público ou processos seletivos em vigor. Os procedimentos de contratação 

obedecerão Instrução nº 07/2017. 

No ato da chamada para o cargo ao qual os candidatos concorrem, os interessados 

deverão se fazer presentes, tendo em vista local e horário pré-determinados. 

 Os classificados na listagem de pessoas com deficiência e de cotas para negros, 

interessados nas vagas de contrato, deverão se fazer presentes desde o horário de início 

das convocações para os cargos divulgados neste edital. Caso os primeiros classificados 

das referidas listagens não estiverem presentes, serão chamados os demais candidatos 

até que a vaga destinada para pessoa com deficiência e cota para negros seja 

preenchida. 

Solicita-se que os candidatos cheguem à Secretaria Municipal de Educação com 

10 minutos de antecedência, de acordo com o horário marcado no edital. 

Os candidatos interessados nas vagas de estágio deverão apresentar documento 

de identificação na reunião de convocação. Os candidatos interessados nas vagas de 

contrato deverão apresentar documento de identificação e documentos originais que 

comprovem a escolaridade para o cargo pretendido (diploma ou declaração 
acompanhada de histórico escolar).  

A Secretaria Municipal de Educação entenderá que candidatos não presentes ou 

não representados por procuradores não se interessam pelo cargo divulgado no edital. As 

procurações devem estar com firma reconhecida. 

Ressalta-se que o candidato que não participar da convocação poderá concorrer 

normalmente em outros editais. 

Patos de Minas, 08 de agosto de 2018. 
 

Profª. Me. Fabiana Ferreira dos Santos 

Secretária Municipal de Educação 
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CRONOGRAMA DE CONTRATAÇÃO 
 

DATA HORÁRIO CARGO PÚBLICO-ALVO / DESCRIÇÃO 

10/08/2018 

8h 

Educador Infantil  aprovados a partir 
do 43º de classificação da lista de 
ampla concorrência, conforme 
Concurso Público nº 001 de 2015 

CMEI CAIC 
Turno: tarde  
Período: até 18/12/2018, abertura de 
nova turma 

8h15min Estagiários dos cursos de 
Magistério e Pedagogia 

Classificados nos Processos Seletivos 
016/2015, 01/2017, 02/2018 e 07/2018. 

8h45min Estagiários dos cursos de 
Psicologia 

Classificados nos Processos Seletivos 
016/2015, 01/2017, 02/2018 e 07/2018. 

9h 

PEB - Educação Infantil e Anos 
Iniciais aprovados a partir do 111º 
lugar de classificação de ampla 
concorrência, conforme Concurso 
Público nº 001 de 2015. 

E.M Delfim Moreira – classe anexa na 
E.E. Juca Mandu em Santana de Patos 
Turno: tarde  
Período: até 18/12/2018 substituição de 
licença maternidade 
 

9h15min  
Supervisor Educacional: aprovados 
conforme Concurso Público nº 001 de 
2015 

E.M Professora Marluce Martins de 
Oliveira Scher 
Turnos: tarde  
Período: até 18/12/2018 substituição de 
servidora aposentada. 

9h30min 
Assistente para atuar no Programa 
Mais Alfabetização – Edital nº 
06/2018 

E.M.  Jeremias Francisco de Paula 
Turno: manhã  
   

 

Patos de Minas, 08 de agosto de 2018. 
 

                                               Profª. Me. Fabiana Ferreira dos Santos 
Secretária Municipal de Educação 


