PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
____________________________________________________________________________________________________________________

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 49/2019
A Secretaria Municipal de Educação convoca candidatos, interessados em vagas de

ASSISTENTE PARA ATUAR NO PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO – EDITAL
Nº06/2018 para reunião na SEMED, localizada na Av. Getúlio Vargas, 245, Centro,
conforme cronograma anexo.
No ato da chamada os candidatos 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, 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 deverão apresentar documento de identificação
e documentos originais que comprovem a escolaridade para a vaga pretendida (diploma ou
declaração acompanhada de histórico escolar).
O candidato que optar pelas vagas reservadas para negros assinará declaração na
ocasião de sua admissão junto à Prefeitura Municipal de Patos de Minas.
A Secretaria Municipal de Educação entenderá que candidatos não presentes ou não
representados por procuradores não se interessam pela vaga divulgada no edital.
Ressalta-se que o candidato que não participar da convocação poderá concorrer
normalmente em outros editais.

Patos de Minas, 01 de outubro de 2019.

Fabiana Ferreira dos Santos
Secretária Municipal de Educação

Avenida Getúlio Vargas, nº 245. Centro. CEP: 38700-901
(34) 3822-9661 – semed@patosdeminas.mg.gov.br
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CRONOGRAMA
DATA E
HORÁRIO

CARGO

DESCRIÇÃO
E.M. Abdias C. Brant (Alagoas)
Turno: manhã

03/10/2019
13 horas

E.M. Gino André Barbosa (Posses do Chumbo)
Assistente para atuar no Turno: manhã
Programa Mais Alfabetização
– Edital nº 06/2018
E.M. Frei Leopoldo (Bairro Várzea)
Turno: tarde
Valor mensal da ajuda de custo
para 5 horas semanais por E.M. Norma Borges Beluco (Bairro Céu Azul)
turma: R$150,00 (cento e Turno: tarde
cinquenta reais)
E.M. Profº Aristides Memória (Bairro Morada do
Sol)
Turno: tarde
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