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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 20/2022 
 

O Município de Patos de Minas através da Secretária Municipal de Educação convoca 

candidatos interessados em vagas de contrato de Educador Infantil, PEB - Educação Infantil 

e Anos Iniciais, Professor Apoio, para reunião na sede da Secretaria Municipal de 

Educação, localizada na  Avenida Getúlio Vargas, 245 bairro Centro, conforme 

cronograma anexo. 

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

classificados no processo seletivo 014/2021. Os procedimentos de contratação irão obedecer a 

Instrução nº 01/2022. 

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. 

Solicita-se que os candidatos cheguem a  sede da Secretaria Municipal de Educação 

com 10 minutos de antecedência, de acordo com o horário marcado neste edital.  

Os candidatos interessados na vaga de contrato deverão apresentar os seguintes 

documentos: 

1 - Carteira de identificação e CPF;  

2 - Original e duas cópias do diploma de curso de graduação devidamente registrado 

pelo MEC, ou declaração de conclusão de curso emitida nos últimos 12(doze) meses, 

acompanhado de histórico escolar; 

3 - Original e duas cópias do diploma de curso de especialização, Mestrado, 

Doutorado, devidamente reconhecido pelo MEC, ou declaração de conclusão de curso emitida 

nos últimos 12(doze) meses, acompanhado de histórico escolar, que comprovam a 

pontuação no processo seletivo 014/2021; 

4 - Original e duas cópias do diploma de conclusão de Ensino Médio, na modalidade 

Normal – Magistério, ou declaração de conclusão de curso emitida nos últimos 12(doze) 

meses, acompanhado de histórico escolar, para o cargo de Educador Infantil, se for o caso; 

Os candidatos deverão apresentar toda a documentação que comprova a habilitação 

para o cargo pretendido conforme previsto no Edital do Processo Seletivo 014/2021. 

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, 11 de março de  2022. 

 

Profª.Sônia Maria da Silveira 
Secretária Municipal de Educação 
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CRONOGRAMA DE CONTRATAÇÃO 

 
Os candidatos deverão usar máscara, manter o distanciamento social e levar uma 

caneta azul para assinatura. Somente será permitida a entrada dos candidatos 

convocados de acordo com a lista de classificação.  

Dia 16/03/2022 

CARGO HORÁRIO 
PÚBLICO-ALVO 

Classificados no Processo Seletivo 
014/2021 

 
PEB – Anos Iniciais 

8h Classificados até o 600º lugar  

8h30min Classificados do 601º ao 700º lugar  

Instituição: E. M. Frei Leopoldo 
Turno: Manhã (01 vaga) 

 
Instituição: E. M. Maria Inêz R. Q Rodrigues (Anexo) 

Turno: Tarde (01 vaga) 
 

Instituição: E. M. Prof. Madalena Maria de Melo 
Turno: Tarde (01 vaga) 

Período: até 20/04/2022 

 
As vagas serão para ampla concorrência 

PEB – APOIO  

9h Classificados até o 350º lugar 

9h30min Classificados do 351º a 450º lugar 

Obs.: O candidato deverá apresentar também os seguintes certificados de acordo 
com a necessidade do aluno 

- Tecnologia assistiva e Comunicação alternativa. 
- Curso na área de Autismo (TEA) 

- Curso na área de Deficiência Intelectual 
- Curso na área de TDAH 

 

Instituição: E. M.  José  Paulo de Amorim 
Turno: Manhã (01 vaga) 

 
Instituição: E. M.  Maria Inêz R. Q. Rodrigues 

Turno: Tarde (01 vaga) 
 

As vagas serão destinadas para ampla concorrência. 

Educador Infantil 

10h Classificados até o 450º lugar  

10h30min Classificados do 451º ao 600º lugar  

Instituição: CMEI Cebolinha II 

Turno: Tarde (01 vaga) 
 

A vaga será destinada para ampla concorrência.  

OBS.: Os contratos das vagas que não têm data de término (período) serão até 22/12/2022. 

Patos de Minas, 11 de março de 2022. 

 
 

Profª.Sônia Maria da Silveira 
Secretária Municipal de Educação 


