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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 16/2023 
 
 

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

candidatos interessados em vagas de contrato de PEB - Língua Portuguesa, PEB - Educação 

Infantil e Anos Iniciais para reunião na sede da Secretaria Municipal de Educação, localizada 

na Avenida Getulio Vargas, 245, 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 09/2022. 

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 na Secretaria Municipal de Educação com 10 

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

Os candidatos interessados na vaga de contrato apresentarão os seguintes documentos no 

ato da convocação: 

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, ambos 

acompanhados 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, ambos acompanhados de histórico escolar, que comprovam a pontuação no 

processo seletivo 014/2021; 

Os candidatos deverão apresentar toda a documentação que comprova a habilitação para o 

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

ATENÇÃO: O candidato que foi contratado no ano de 2022 que possuir a cópia do 

diploma, certificado ou declaração com carimbo “CONFERE COM ORIGINAL”, poderá 

apresentar essa cópia. O diploma, certificado ou declaração emitido por meio digital deve 

ser apresentado impresso. 

Os classificados na listagem de pessoas com deficiência, 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 estejam 

presentes, serão chamados os demais candidatos até que a vaga destinada para pessoa com 

deficiência seja preenchida. 
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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. 

 

CRONOGRAMA DE CONTRATAÇÃO 
 

Dia 23/02/2023 

 

CARGO HORÁRIO 
PÚBLICO-ALVO/DESCRIÇÃO 

Classificados no Processo Seletivo 
014/2021 

PEB - Língua Portuguesa 10h30min 

Classificados até o 176º lugar  
 
E.M. Maria Inez Rubinger de Q. Rodrigues 
Vagas: 02 (duas) 
Turno: manhã 
 
As vagas serão destinadas para ampla 
concorrência. 
 

PEB - Educação Infantil e 
Anos Iniciais 

11h 

Classificados até o 750º lugar  
 
Vaga destinada para deficiente. Caso não 
compareça candidatos da lista de 
deficientes, a vaga será destinada para 
ampla concorrência. 
 

 

Patos de Minas, 17 de fevereiro de 2023. 

 

 

Carlos André Rodrigues 

Secretário Municipal de Educação 
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