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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 04/2021 

 
 

 A Secretaria Municipal de Educação convoca candidatos interessados em vagas de 

contrato de Auxiliar de Serviços para reunião na SEMED, localizada na Av. Getúlio Vargas, 

245, Centro, conforme cronograma abaixo.  

O recrutamento de pessoal a ser contratado será feito através das listas de candidatos 

classificados nos processos seletivos em vigor. Os procedimentos de contratação irão obedecer 

a Instrução nº 01/2021. 

No ato da chamada para os cargos aos quais os candidatos concorrem, os interessados 

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

 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 contrato deverão apresentar documento de 

identificação e documentos originais que comprovem a escolaridade para o cargo pretendido 

(diploma, certificado 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.  

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

normalmente em outros editais. 

 
Patos de Minas, 02 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

Profa. Me. Fabiana Ferreira dos Santos 
Secretária Municipal de Educação  
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CRONOGRAMA DE CONTRATAÇÃO 
 
 

DATA CARGO HORÁRIO PÚBLICO-ALVO/DESCRIÇÃO 

05/02/2021 
 

Auxiliar de 
Serviços  

 

09h 
Classificados até o 20º lugar no Processo Seletivo 05/2019 da 
listagem da localidade de Santana de Patos. 
Quantidade de contratos: 01  

09h30min 
Classificados até o 20º lugar no Processo Seletivo 05/2019 da 
listagem da localidade de Curraleiro. 
Quantidade de contratos: 01 

 

 

Os candidatos deverão: usar máscara, manter o distanciamento social e trazer uma caneta 

azul para assinatura. Somente será permitido a entrada dos candidatos convocados de acordo com 

a lista de classificação. Haverá limite para entrada de pessoas no prédio. 

 

Patos de Minas, 02 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

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