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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA – MINAS GERAIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO – SEMED 

 

EDITAL N° 001/2020 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  
 

A Prefeitura Municipal de Mantena, através da Secretaria Municipal de Educação 

torna público que estarão abertas as inscrições para o PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO, de caráter classificatório para contratação temporária de excepcional 

interesse público de acordo com a Lei Complementar Nº 065, de 17 de dezembro de 

2019 e deliberações da Comissão Especial do Processo Seletivo para os cargos e/ou 

funções: 

 

 Auxiliar de Professor de Creche – APC.I.A; 

 Auxiliar de Serviços da Educação Básica – ASB1.I.A; 

 Auxiliar de Serviços da Educação Básica – ASB2. I.A; 

 Auxiliar de Serviços da Educação Básica – ASB3.I.A; 

 Especialista da Educação Básica – EEB.I.A; 

 Motorista de Transporte Escolar – MTE.I.A; 

 Nutricionista – NUT.I.A; 

 Professor de Educação Básica – PEB.I.AI.A, para a função de regente de turma 

ou professor eventual na Educação Infantil ou no Ensino Fundamental; 

 Professor de Educação Básica – PEB.I.AI.A, para a função de professor de apoio 

na Educação Infantil ou Ensino Fundamental; 

 Professor de Educação Básica – PEB. I.AF.A, para a função de regente de aulas 

nos anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano), nos componentes 

curriculares: Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências, Arte, 

Língua Inglesa e Ensino Religioso; 

 Professor de Educação Básica – PEB. I.EF.A, para a função de regente de aulas 

de Educação Física nos iniciais ou finais do ensino fundamental; 
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 Professor de Educação Básica – PEB. I.EF.A, para a função de regente de aulas 

de Educação Física nos iniciais do ensino fundamental; 

 Secretário Escolar – SEC.I.A; 

 Técnico em Auxiliar de Secretaria – TASEC.I.A. 

 

Assim sendo, justifica-se a necessidade de preencher as vagas existentes e as que 

virem a existir para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação no 

período de 16 de julho de 2020 a 31 de dezembro de 2020, devendo o contratado 

executar as atribuições do cargo contidas no ANEXO XIII deste edital e as atribuições 

referente ao Regime Especial de Atividades Não Presenciais e Regime Especial de 

Teletrabalho durante a pandemia da Covid-19 contidas no ANEXO XIV. 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

 

1.1. Os cargos e escolaridade exigida, segue discriminado no ANEXO II do presente 

edital.  

1.2. O Processo Seletivo Simplificado será realizado sob a responsabilidade da 

Secretaria Municipal de Educação, sendo coordenado pela Comissão Especial do 

Processo Seletivo, instituída pelo Prefeito Municipal de Mantena (MG) por meio da 

Portaria Nº 374, de 30 de junho de 2020. 

1.3. A Comissão Especial do Processo Seletivo deverá gerenciar e executar todas as 

etapas do Processo Seletivo.  

1.4. Compreende-se como processo de seleção: a escolaridade mínima exigida na Lei 

Complementar Nº 065, de 17 de dezembro de 2019, critérios de desempate (tempo 

de serviço, idade maior e sorteio dos nomes pela comissão), chamada e contratação 

nos termos deste edital.  

1.5. Para os cargos de Secretário Escolar e Técnico em Auxiliar de Secretaria 

compreende-se como processo de seleção: a escolaridade mínima exigida na Lei 

Complementar Nº 065, de 17 de dezembro de 2019, critérios de desempate 

(Certificado de Conclusão em Curso de Informática Básica - DIGITAÇÃO, WORD, 

EXCEL, POWER POINT, tempo de serviço, idade maior e sorteio dos nomes pela 

comissão), chamada e contratação nos termos deste edital.  

1.6. O cronograma das etapas de inscrição, classificação, chamada e contratação do 

processo de seleção serão regulamentados por este Edital, conforme ANEXO I.  
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2. DO CARGO/FUNÇÃO, JORNADA DE TRABALHO, CAMPOS DE ATUAÇÃO E 

REMUNERAÇÃO 

 

 
 

CARGO/FUNÇÃO CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

 

CAMPO DE ATUAÇÃO REMUNERAÇÃO 

Auxiliar de Professor 
de Creche: APC.I.A 

30h Creche Casulo Amor a 
Criança e Centro 

Educacional Municipal 
Infantil Professor Jaire 

Isidoro Correia 
 

R$ 1.045,00 

Auxiliar de Serviços da 
Educação Básica: 
ASB1.I.A 

30h SEMED 
Escolas Municipais e 

Instituições Conveniadas 
 

R$ 1.045,00 

Auxiliar de Serviços da 
Educação Básica: 
ASB2. I.A ou ASB3.I.A 
 

40h Escolas Municipais e 
Instituições Conveniadas 

 

R$ 1.045,00 

Especialista da 
Educação Básica: 
EEB.I.A 
 

24h SEMED 
Escolas Municipais 

R$ 1784,39 

Motorista de 
Transporte Escolar: 
MTE.I.A 
 

40h Atender às necessidades 
da SEMED e Transporte 
Escolar de Alunos 

R$ 1.045,00 

Nutricionista: NUT.I.A 
 

30h SEMED, 
Escolas Municipais e 

Instituições Conveniadas 
 

R$ 1.650,07 

Professor de 
Educação Básica – 
PEB.I. AI.A: Regente 
de Turma/Professor 
Eventual/Professor de 
Apoio 
 

24h Escolas Municipais e 
Instituições Conveniadas 

R$ 1.404,51 

Professor de 
Educação Básica: 
PEB. I. AF.A 
 

24h Escolas Municipais R$ 1.462,14 

Professor de 
Educação Básica: 
PEB. I. EF.A 
 

24h Escolas Municipais R$ 1.462,14 

Secretário Escolar: 
SEC.I.A 
 

30h Escolas Municipais R$ 1.164,93 

Técnico em Auxiliar de 
Secretaria: TASEC.I.A 
 

30h Escolas Municipais R$ 1.045,00 
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2. DAS VAGAS  

 

 

2.1. As contratações temporárias serão admitidas em conformidade com o inciso IX 

do art. 37 da Constituição Federal, Lei Orgânica Municipal, Lei Nº 1.232 de 31 de maio 

de 2005, Lei Complementar Municipal Nº 065, de 17 de dezembro de 2019, de acordo 

com as normas contidas neste Edital e atender às necessidades da Secretaria 

Municipal de Educação para preencher os cargos vagos ou em substituição a 

servidores efetivos afastados do cargo ou função por motivos justificados, no período 

de 16 de julho de 2020 a 31 de dezembro de 2020. 

2.2. As vagas serão disponibilizadas por meio de Edital de Convocação. 

 

 

 

3. DA INSCRIÇÃO  

 

 

3.1. A inscrição neste processo seletivo simplificado será gratuita. 

3.2. O candidato ou seu procurador (legalmente nomeado por procuração, sugestão 

de modelo no ANEXO XI) deverá seguir as seguintes instruções: 
 

 

I – Preencher corretamente o formulário de inscrição constante no ANEXO III deste 

edital; 

II - Fazer a juntada, em envelope pardo, com cópia simples de toda documentação 

abaixo relacionada: 

a) Comprovante de estar em dia com as obrigações militares, para candidato do sexo 

masculino, dispensada a exigência quando se tratar de cidadão com mais de 45 

(quarenta e cinco) anos; 

b) Comprovantes de votação ou certidão de quitação eleitoral; 

c) Carteira de Identidade ou Carteira Nacional de Habilitação; 

d) Comprovante de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF; 

e) Título Eleitoral;  

f) Certidão de Casamento para o estado civil casado; 

g) Comprovante de residência; 

h) Comprovante de escolaridade; 

i) Certidão de Contagem de Tempo na rede municipal de ensino e instituições 

conveniadas do município de Mantena. 
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3.3. Protocolizar a inscrição (envelope com toda a documentação pertinente) na 

Escola Municipal Antônio Carlos, situada à Rua Santa Luzia, 133 – Centro – 

Mantena – MG, CEP: 35290-000, nos dias 02.07.2020, 03.07.2020 e 06.07.2020, 

nos horários de 8h às 11h e 13h às 17h. 

3.4. O candidato poderá realizar apenas 01 (uma) inscrição, não sendo aceita 

inscrição condicional, via fax, correspondência, ou fora do prazo estabelecido. 

3.5. É de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato ou do seu procurador as 

informações prestadas no Formulário de Inscrição após assinatura do mesmo. 

3.6. São requisitos para a inscrição:  

a) ser brasileiro nato ou naturalizado nos termos da Constituição da República;  

b) ter, na data da chamada/convocação a idade mínima de 18 anos completos e 

máxima de 75 anos, conforme LC nº 152 de 03 de dezembro de 2015;  

c) conhecer as exigências estabelecidas neste edital e estar de acordo com elas;  

d) possuir a escolaridade e requisitos mínimos exigidos para o cargo pleiteado 

conforme exigido neste edital.  

3.7. No ato da inscrição, o candidato ou o seu procurador legal deverá informar de 

forma legível, nome completo, data de nascimento (dia, mês e ano), CPF, número do 

RG, título eleitoral, endereço residencial completo, telefone e e-mail.  

 

4. DO TEMPO DE SERVIÇO 

 

4.1. Será considerado “tempo de serviço”, para fins de inscrição de que trata este 

edital, aquele exercido na Rede Municipal de Ensino e instituições conveniadas do 

Município de Mantena até 30 de junho de 2020, no cargo e/ou função para o qual o 

candidato se inscrever, desde que: 
 

I. Não esteja vinculado a cargo efetivo ativo; 

II. Não tenha sido utilizado para fins de aposentadoria; 

III. Não seja tempo de serviço paralelo no mesmo cargo e função. 

4.2. O “tempo de serviço” prestado pelo candidato como Auxiliar de Serviços da 

Educação Básica 1, 2 e 3 será computado de forma total para a concorrência aos 

cargos de Auxiliar de Serviços da Educação Básica 1 ou 2 ou 3.  

4.3. O “tempo de serviço” prestado pelo candidato como Auxiliar de Serviços da 

Educação Básica 1 e Auxiliar de Professor de Creche, será computado de forma total 
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para a concorrência aos cargos de Auxiliar de Serviços da Educação Básica 1 ou 

Auxiliar de Professor de Creche. 

4.4. A comprovação do “tempo de serviço” dar-se-á por meio de documento expedido 

pela Prefeitura Municipal de Mantena/Secretaria Municipal de Educação/Instituição 

Municipal ou Conveniada em que o candidato prestou serviços. 

4.5. O “tempo de serviço” referente ao cargo de Professor de Educação Básica – 

PEB.I.AI.A na função de Professor de Apoio, só será computado para concorrer ao 

referido cargo na função de Professor de Apoio. 

4.6. O “tempo de serviço” referente ao cargo de Professor de Educação Básica – 

PEB.I.AI.A na função de Professor Regente de Turma de Educação Infantil e Ensino 

Fundamental (anos iniciais) e Professor Eventual, só será computado para concorrer 

ao referido cargo e funções. 

 

5. DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

 

5.1. Os candidatos inscritos para os cargos serão classificados em listagem 

específica, por cargo, observando-se os comprovantes de escolaridade estabelecidos 

no ANEXO II e critérios de desempate deste edital. 

5.2. O desempate será feito considerando-se sucessivamente: 

I. Maior tempo de serviço, exercido exclusivamente em escolas municipais e 

instituições conveniadas do Município de Mantena, no cargo e função a que concorre; 

II. Idade maior (considerando dia, mês e ano); 

III. Sorteio dos nomes pela Comissão. 

5.2.1. O desempate para os cargos de Secretário Escolar e Técnico em Secretaria 

Escolar será feito considerando-se sucessivamente: 

I. Certificado de Curso de Informática Básica (DIGITAÇÃO, WORD, EXCEL, POWER 

POINT); 

II. Maior tempo de serviço, exercido exclusivamente em escolas municipais e 

instituições conveniadas do Município de Mantena, no cargo e função a que concorre; 

III. Idade maior (considerando dia, mês e ano); 

IV. Sorteio dos nomes pela Comissão. 

 

6. DA CLASSIFICAÇÃO 
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6.1. Os candidatos serão classificados por cargo e/ou função. 

6.2. Na hipótese da não comprovação do(s) requisito(s) exigido(s) para o cargo, o 

candidato estará SUMARIAMENTE ELIMINADO do processo de seleção. 

6.3. O resultado final do processo seletivo será divulgado no quadro informativo da 

Secretaria Municipal de Educação e no site oficial da Prefeitura Municipal 

www.mantena.mg.gov.br, por meio de lista de ampla concorrência, contendo a 

classificação de todos os candidatos aprovados. 

 

7. DA CHAMADA / FORMALIZAÇÃO DOS CONTRATOS 

 

7.1. A chamada dos classificados será procedida de acordo com a necessidade do 

serviço, observando-se a ordem de classificação neste processo seletivo. 

7.2. A chamada dos classificados será efetuada pela Secretaria Municipal de 

Educação, mediante publicação de edital de convocação no Quadro Informativo da 

SEMED e no endereço www.mantena.mg.gov.br e/ou encaminhamento de 

mensagem via correio eletrônico, conforme endereço de e-mail apresentado no ato 

da inscrição. 

7.3. Em todo edital será convocado de 2 (dois) a 5(cinco) candidatos, além das vagas 

disponíveis, que poderão ter seu contrato formalizado, caso algum candidato 

classificado dentro das vagas, não comprove a documentação exigida neste edital.  

7.4. A Secretaria Municipal de Educação estabelecerá um prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, a contar do momento da publicação do edital de convocação e/ou envio de 

mensagem via e-mail, para o candidato ou a seu procurador legalmente constituído 

para este fim, comparecer ao local, na data e horário determinado.  

7.5. A Secretaria Municipal de Educação não se responsabilizará pelo não 

recebimento do e-mail por parte do candidato por problemas decorrentes de: caixa de 

e-mails cheia, troca de e-mail de contato, e problemas com o provedor de e-mail do 

candidato. 

7.6. A Comissão do processo seletivo deverá documentar em ata todas as 

ocorrências. 

7.7. Para fins de atendimento à chamada, o candidato ou seu procurador deverá 

apresentar documento original de identificação, com foto, inclusive o comprovante 

de protocolo da inscrição, contendo o número de protocolo que deu origem à sua 

inscrição. 

http://www.mantena.mg.gov.br/
http://www.mantena.mg.gov.br/
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7.8. No ato de atendimento à chamada, o candidato deverá: 

I. Comprovar idade mínima de dezoito anos; 

II. Apresentar declaração de disponibilidade de cumprimento de jornada de trabalho 

(ANEXO IV), observando a carga horária semanal e os horários e turnos de trabalho 

informados no edital de convocação. 

III. Apresentar declaração de bens e valores (ANEXO V); 

IV. Declaração de não acumulação de cargos, funções ou empregos públicos (ANEXO 

VI) ou Declaração de acumulação legal de cargos, funções ou empregos públicos 

(ANEXO VII); 

V. Declaração de pleno gozo dos direitos políticos (ANEXO IX); 

VI. Declaração de desistência do Processo Seletivo (ANEXO X); 

7.9. O candidato que firmar contrato administrativo com carga horária igual ou superior 

a 24h semanais e o prazo de vigência seja igual ou superior a 30 dias de contratação, 

passará a compor nova lista de classificação, observando-se a sua ordem de 

classificação na lista inicial. 

7.10. O candidato que firmar contrato administrativo com carga horária inferior a 24h 

semanais e prazo de vigência inferior a 30 dias, ou carga horária igual à 24 horas 

semanais e prazo de vigência inferior a 30 dias, permanecerá na lista de classificação 

inicial para futuras contratações até que complete o mínimo de 24h semanais por 

prazo de vigência igual ou superior a 30 dias. 

7.11. O candidato que atender à chamada e não aceitar a vaga, por motivo justificado, 

terá mantido sua ordem de classificação na lista de aprovados e deverá ser convocado 

no surgimento de nova vaga após 16 de julho de 2020.  

7.12. Não havendo comparecimento do candidato ou de seu procurador na data e 

horário agendados, o candidato será considerado RECLASSIFICADO e passará a 

compor nova lista de classificação, obedecendo-se a sua ordem de classificação na 

lista inicial. 

7.13. A lista de reclassificação só será utilizada após encerrada toda a lista de 

classificação. 

7.14. O candidato que teve seu contrato encerrado pela Prefeitura Municipal de 

Mantena em 30 de junho de 2020 e for convocado para o mesmo cargo e função, 

assumirá exercício na instituição em que estava lotado antes do distrato. 

7.15. No ato de atendimento à chamada e/ou formalização do contrato, fica obrigatória 

a apresentação dos seguintes documentos: 
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a) Comprovante de estar em dia com as obrigações militares, para candidato do sexo 

masculino, dispensada a exigência quando se tratar de cidadão com mais de 45 

(quarenta e cinco) anos (ORIGINAL E CÓPIA SIMPLES); 

b) Comprovantes de votação (ORIGINAIS E CÓPIAS SIMPLES) ou Certidão de 

Quitação Eleitoral; 

c) Carteira de Identidade ou Carteira Nacional de Habilitação (ORIGINAL E CÓPIA 

SIMPLES); 

d) Comprovante de registro no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF (ORIGINAL E 

CÓPIA SIMPLES); 

e) Título Eleitoral (ORIGINAL E CÓPIA SIMPLES);  

f) Certidão de Casamento para estado civil casado (ORIGINAL E CÓPIA SIMPLES); 

g) Comprovante de residência (CÓPIA SIMPLES); 

h) Certidão de Contagem de Tempo na rede municipal de ensino ou instituições 

conveniadas do Município de Mantena (ORIGINAL E CÓPIA SIMPLES); 

i) Certidão de Nascimento de filhos menores de 14 (quatorze) anos, se tiver 

(ORIGINAL E CÓPIA SIMPLES); 

j) Número do PIS ou PASEP ou Declaração conforme ANEXO VIII de que não possui 

(CÓPIA SIMPLES). 

k) Atestado médico, com prazo de validade máxima de 60 (sessenta) dias, atestando 

aptidão para a função pleiteada (ORIGINAL E CÓPIA SIMPLES). 

7.16. Será considerando como comprovante o número do CPF constante na carteira 

de identidade ou CNH; 

7.17. Considerando a suspensão das atividades em instituições escolares, 

consequência da pandemia da Covid-19, o candidato ou seu procurador deverá 

apresentar original e cópia simples ou somente cópia simples do comprovante de 

escolaridade (graduação: diploma/declaração de conclusão acompanhado de 

histórico escolar ou declaração de conclusão com validade de até 30 dias). 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

8.1. O encerramento dos contratos dar-se-á, automaticamente, quando expirado o 

prazo, ao cessar os motivos e por justa causa, a qualquer tempo a pedido do 

contratado, bem como a critério da autoridade competente cujas razões sejam 

devidamente fundamentadas em processo administrativo. 
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8.2. A classificação neste Processo Seletivo Simplificado não assegura ao candidato 

a sua contratação, mas apenas a expectativa de ser convocado para atender 

necessidades da SEMED, da rede escolar pública municipal ou de instituições 

conveniadas com a Prefeitura Municipal de Mantena, seguindo rigorosa ordem de 

classificação. 

8.3. O contratado que apresentar ao longo do vínculo, quantidade excessiva de faltas, 

justificadas ou não, poderá ter o contrato cessado antecipadamente. 

8.4. A insuficiência de desempenho profissional, verificada e atestada pela direção da 

unidade escolar e Conselho Escolar resultará na rescisão imediata do contrato 

celebrado com a Prefeitura Municipal de Mantena. 

8.5. O candidato estará sujeito ao cumprimento do horário de trabalho determinado 

pela Secretaria Municipal de Educação, devendo também cumprir, fidedignamente, a 

carga horária destinada às atividades extraclasses no cargo de Professor da 

Educação Básica.  

8.6. Os candidatos ao cargo de Professor de Educação Básica (Professor Eventual 

ou Professor de Apoio ou Professor de Reforço) e Especialistas da Educação Básica 

deverão ter disponibilidade para atender nos turnos manhã e tarde. 

8.7. A divulgação oficial dos resultados deste Processo Seletivo dar-se-á no site oficial 

da Prefeitura Municipal de Mantena e afixação no Quadro Informativo da Secretaria 

Municipal de Educação, sendo responsabilidade exclusiva do candidato o 

acompanhamento dos resultados deste certame através dos meios de divulgação 

acima citados, conforme cronograma constante no ANEXO I deste edital. 

8.8. Os candidatos inscritos neste processo seletivo poderão interpor recurso 

referente à sua classificação parcial, devendo dirigir-se à comissão organizadora por 

meio de preenchimento do formulário específico para este fim, constante no ANEXO 

XII deste edital, o qual deverá estar assinado pelo candidato ou seu procurador, e, 

obrigatoriamente, protocolizado no mesmo local em que foi realizada a inscrição, 

observado a data e horário estabelecidos no ANEXO I para interposição de recurso. 

8.9. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pedido. O recurso 

inconsistente ou intempestivo, bem como aquele cujo teor desrespeite a comissão, 

serão indeferidos. 

8.10. Não será objeto de análise, o recurso que apresentar documento “novo”, ou seja, 

aquele que não foi juntado à época da inscrição. 
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8.11. Após convocação de todos os candidatos classificados e reclassificados a 

Secretaria Municipal de Educação divulgará os cargos vagos ou em substituição no 

quadro informativo da SEMED e escolas municipais, em forma de edital de 

designação, para ampla concorrência entre candidatos não inscritos neste edital. 

8.12. A análise de documentos em chamadas realizadas após 16 de julho de 2020, 

acontecerá com a presença de no mínimo 2/3 (dois) terços dos membros da 

Comissão. 

8.13. Os casos omissos a este Edital serão definidos pela Comissão. 

8.14. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das normas contidas neste 

Edital. 
 

 

 

 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

 
 

Mantena/Mg, 30 de junho de 2020. 

 

 

 

 

 

João Rufino Sobrinho 
Prefeito Municipal de Mantena 

 
 
 
 

Creuza Muniz Pereira 
Secretária Municipal de Educação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA – MINAS GERAIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO – SEMED 
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ANEXO I 
 
 

 
CRONOGRAMA 

 
ETAPAS PERÍODOS OBSERVAÇÃO 

Divulgação do Edital 01.07.2020 No Quadro Informativo da SEMED e 

no site www.mantena.mg.gov.br 

Inscrição 02.07.2020 

03.07.2020 

06.07.2020 

Local: E.M. Antônio Carlos. 

Horário: 8h à 11h e 13h às 17h 

Classificação Parcial 09.07.2020 Será divulgada no Quadro Informativo 

da SEMED e no site 

www.mantena.mg.gov.br  

Horário: 10h. 

Interposição de Recurso 10.07.2020 Local: E.M. Antônio Carlos. 

Horário: 8h à 11h e 13h às 17h 

Análise dos Recursos 13.07.2020 - 

Classificação Final 14.07.2020 Será divulgada no Quadro Informativo 

da SEMED e no site 

www.mantena.mg.gov.br  

Horário: 8h 

Edital de Convocação 14.07.2020 Horário: 9h 

Chamada/Formalização 

de Contrato 

15.07.2020   

e  

16.07.2020 

O local e horário será definido no 

edital de convocação 

 
 
 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA – MINAS GERAIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO – SEMED 

 

 

http://www.mantena.mg.gov.br/
http://www.mantena.mg.gov.br/
http://www.mantena.mg.gov.br/
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ANEXO II 
 
 

 

COMPROVANTE DE ESCOLARIDADE EXIGIDA 
(Lei Complementar Nº 065, de 17.12.2019) 

 

 

 
CARGO 

 

 
ESCOLARIDADE  

Auxiliar de Professor de Creche  
(APC.I.A) 

Ensino Médio Normal – Magistério 
ou Licenciatura em Pedagogia 

ou Curso Normal Superior 

Auxiliar de Serviços da Educação 
Básica: (ASB1.I.A), (ASB2. I.A) ou 
(ASB3. I.A) 

 

Fundamental 1 completo: Conclusão do 5º Ano do 
Ensino Fundamental (escolaridade mínima 

exigida) 

Especialista da Educação Básica / 
Supervisor Escolar (EEB.I.A) 

Licenciatura em Pedagogia, 
Licenciatura em área específica ou Curso Normal 

Superior, somados com Especialização em 
Supervisão Escolar/Orientação 

Educacional/Inspeção Escolar/Administração 
Escolar 

 

Motorista de Transporte Escolar – 
(MTE.I.A) 

Conclusão do 9º Ano do Ensino Fundamental 
CNH – Categoria “D” ou “E” 

Nutricionista  
(NUT.I.A) 

Licenciatura em Nutrição 
 

Professor de Educação Básica   
(PEB.I. AI.A): Professor Regente 
Turma, Professor Eventual e Professor 
de Apoio. 

Licenciatura em Pedagogia 
ou Curso Normal Superior 

Professor de Educação Básica   
(PEB. I. AF.A) 

Licenciatura Específica no Componente Curricular 
pleiteado  

 

Professor de Educação Básica  
(PEB. I. EF.A) 

Licenciatura em Ed. Física ou 
Licenciatura em Pedagogia / Curso Normal 

Superior para lecionar nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental. 

Observação: O professor com Licenciatura em 
Educação Física terá prioridade na classificação. 

Secretário Escolar  
(SEC.I.A) 

Ensino Médio Completo  
(escolaridade mínima exigida) 

Técnico em Auxiliar de Secretaria 
(TASEC.I.A) 

Ensino Médio Completo  
(escolaridade mínima exigida) 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA – MINAS GERAIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO – SEMED 
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ANEXO III 
 
 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
 

 

PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO:    
 

(deve ser preenchido pelo responsável pelo setor de Protocolo) 
 

 

CARGO PLEITEADO: 

 

DADOS PESSOAIS (devem ser preenchidos pelo candidato) 

NOME COMPLETO:  

 

DATA DE NASCIMENTO: 

NACIONALIDADE: 

FILIAÇÃO: 

CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº:                            CPF Nº: 

TÍTULO ELEITORAL Nº:                       ZONA:                      SEÇÃO:  

ENDEREÇO COMPLETO: 

 

BAIRRO: 

CIDADE: UF:  CEP: 

TELEFONE: E-MAIL: 

Observação: este formulário deve ser afixado com cola no anverso do envelope pardo que 

contém todas as documentações que serão analisadas pela comissão avaliadora, devendo 

ser entregue, devidamente lacrado, ao responsável pelo protocolo. 

O conteúdo do mesmo é de inteira responsabilidade do candidato. 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do Candidato ou Procurador 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA – MINAS GERAIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO – SEMED 
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ANEXO IV 
 
 

 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE JORNADA DE 
TRABALHO 

 
 
 

Eu, _______________________________________________, portador (a) do RG nº 

_____________, inscrito (a) no CPF sob o Nº ____________________, 

Inscrito no Processo Seletivo Simplificado regulamentado pelo Edital Nº 001/2020, 

DECLARO que possuo disponibilidade para cumprir a carga horária semanal exigida 

para o exercício do cargo ____________________________, 

para o qual fui selecionado (a) em caráter de designação temporária, no turno 

(   ) Manhã  (   ) Tarde  (   ) Manhã e Tarde  (   ) Manhã ou Tarde  (   ) Noturno. 

(   ) Outro: __________________________ . 

 

Mantena (MG), _____ de __________________________ de 2020. 

 

 
 

__________________________________________________ 
Declarante 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA – MINAS GERAIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO – SEMED 
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ANEXO V 
 
 

 
DECLARAÇÃO DE BENS E VALORES 

 
Eu, _______________________________________________, portador (a) do RG nº 

_____________, inscrito (a) no CPF sob o Nº ____________________, 

Inscrito no Processo Seletivo Simplificado regulamentado pelo Edital Nº 001/2020, 

DECLARO que: 

 

(   ) Não possuo bens e valores a declarar; 

(   ) Possuo os bens e valores relacionados (s) abaixo: 

 

Item Discriminação Valor 

   

   

   

   

 

Estou ciente que declarar falsamente é crime previsto na Lei Penal e por ele 

responderei independentemente das ações administrativas, caso se comprove a 

inveracidade do declarado neste documento. 

 

Mantena (MG), _____ de __________________________ de 2020. 

 

 

__________________________________________________ 
Declarante 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA – MINAS GERAIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO – SEMED 
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ANEXO VI 
 
 

 

DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULAÇÃO DE CARGOS, FUNÇÕES OU 
EMPREGOS PÚBLICOS 

 
 

Eu, _______________________________________________, portador (a) do RG nº 

_____________, inscrito (a) no CPF sob o Nº ____________________, 

Inscrito no Processo Seletivo Simplificado regulamentado pelo Edital Nº 001/2020, 

DECLARO QUE NÃO EXERÇO nenhum cargo, função ou emprego público, na 

Administração Direta, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de 

economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, 

pelo poder público, que caracterize acumulação na forma da lei, ou ainda, 

incompatibilidade de horários com o cargo que exercerei, conforme o art. 37, incisos 

XVI e XVII, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

 

DECLARO ainda, que não percebo proventos de aposentadoria decorrentes dos 

artigos 40, 42 e 142 da Constituição Federal, que seja inacumulável com o cargo em 

que serei contratado. 

 

DECLARO também, estar ciente de que devo comunicar à Secretaria Municipal de 

Educação qualquer alteração que venha a ocorrer em minha vida funcional que não 

atenda às determinações legais vigentes para os casos de acumulação de cargos. 

 

Estou ciente que declarar falsamente é crime previsto na lei Penal e por ele 

responderei independentemente das ações administrativas, caso se comprove a 

inveracidade do declarado neste documento. 

 

Mantena (MG), _____ de __________________________ de 2020. 

 
 

__________________________________________________ 
Declarante 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA – MINAS GERAIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO – SEMED 

 
 

ANEXO VII 
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DECLARAÇÃO DE ACUMULAÇÃO LEGAL DE CARGOS, FUNÇÕES OU 
EMPREGOS PÚBLICOS 

 
 

Eu, _______________________________________________, portador (a) do RG nº 

_____________, inscrito (a) no CPF sob o Nº ____________________, 

Inscrito no Processo Seletivo Simplificado regulamentado pelo Edital Nº 001/2020, 

DECLARO para fins do contido nos incisos XVI e XVII, do Art. 37, da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, QUE EXERÇO o cargo de 

___________________________________________, (citar o cargo, a função ou o 

emprego público) pertencente à estrutura do órgão 

_________________________________ (citar o órgão/entidade). 

 

DECLARO ainda, que estou sujeito a carga horária de _____________ (citar a carga 

horária semanal) semanais, que cumpro diariamente no horário de _____________ 

às ___________, conforme certidão expedida por 

______________________________ (citar o órgão/entidade). 

 

DECLARO também, estar ciente de que devo comunicar à Secretaria Municipal de 

Educação qualquer alteração que venha a ocorrer em minha vida funcional que não 

atenda à determinações legais vigentes para os casos de acumulação de cargos. 

 

Estou ciente que declarar falsamente é crime previsto na lei Penal e por ele 

responderei independentemente das ações administrativas, caso se comprove a 

inveracidade do declarado neste documento. 

 

Mantena (MG), _____ de __________________________ de 2020. 

 
 

__________________________________________________ 
Declarante 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA – MINAS GERAIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO – SEMED 
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ANEXO VIII 
 
 

 

DECLARAÇÃO  
 
 

Eu, _______________________________________________, portador (a) do RG nº 

_____________, inscrito (a) no CPF sob o Nº ____________________, 

Inscrito no Processo Seletivo Simplificado regulamentado pelo Edital Nº 001/2020, 

DECLARO que não possuo inscrição de PIS/PASEP. 

 

Estou ciente que declarar falsamente é crime previsto na lei Penal e por ele 

responderei independentemente das ações administrativas, caso se comprove a 

inveracidade do declarado neste documento. 

 

 

Mantena (MG), _____ de __________________________ de 2020. 

 

 
 

__________________________________________________ 
Declarante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA – MINAS GERAIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO – SEMED 
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ANEXO IX 
 
 

 

DECLARAÇÃO DE PLENO GOZO DOS DIREITOS POLÍTICOS 
 
 

Eu, _______________________________________________, portador (a) do RG nº 

_____________, inscrito (a) no CPF sob o Nº ____________________, 

Inscrito no Processo Seletivo Simplificado regulamentado pelo Edital Nº 001/2020, 

DECLARO, sob as penas da Lei nº 7.115, de 29 de agosto de 1983, que: 

 

1. Estou em pleno gozo dos direitos políticos; 

2. Não respondo por atos julgados irregulares por decisão definitiva do Tribunal de 

Contas da União, e tribunal de Contas de Estado, do Distrito Federal ou de Município, 

ou ainda, por Conselho de Contas de Município; 

3. Não fui punido em processo disciplinar por ato lesivo ao patrimônio público de 

qualquer esfera de governo, com decisão definitiva; 

4. Não fui condenado em processo criminal por prática de crimes contra a 

Administração Pública, capitulados no Título XI da parte Especial do Código Penal 

Brasileiro, na Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986, e na Lei nº 8.429, de 2 de junho 

de 1992. 

 

Estou ciente que declarar falsamente é crime previsto na lei Penal e por ele 

responderei independentemente das ações administrativas, caso se comprove a 

inveracidade do declarado neste documento. 

 

 

Mantena (MG), _____ de __________________________ de 2020. 

 
 

__________________________________________________ 
Declarante 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA – MINAS GERAIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO – SEMED 
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ANEXO X 
 
 

 

DECLARAÇÃO DE DESISTÊNCIA 
 
 
 

Eu, _______________________________________________, portador (a) do RG nº 

_____________, inscrito (a) no CPF sob o Nº ____________________, 

Venho pela presente, DECLARAR A MINHA DESISTÊNCIA DO PROCESSO 

SELETIVO SIMPLIFICADO REGULAMENTADO POR MEIO DO EDITAL Nº 

001/2020. 

 

Mantena (MG), _____ de __________________________ de 2020. 

 

 

 
 

__________________________________________________ 

Declarante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS.: este formulário deve vir com reconhecimento de firma e acompanhado de cópia 
autenticada de documento de identidade com foto. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA – MINAS GERAIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO – SEMED 
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ANEXO XI 
 
 

 

 

PROCURAÇÃO 
 
 

Pelo presente instrumento particular de procuração, eu _______________________ 

___________________________________________________________________, 

residente no(a) _______________________, bairro: _________________________, 

cidade: _________________________, UF: __________, CEP: ________________, 

telefone(s): _______________________, nacionalidade: _____________________, 

estado civil: ________________________, portador (a) da carteira de identidade nº: 

_______________________ expedida pelo (a) ______________________, CPF nº: 

______________________, nomeio e constituo meu bastante procurador o(a) Sr(a): 

residente no(a) _______________________, bairro: _________________________, 

cidade: _________________________, UF: __________, CEP: ________________, 

telefone(s): _________________________, nacionalidade: ___________________, 

estado civil: ________________________, portador (a) da carteira de identidade nº: 

_______________________ expedida pelo (a) ______________________, CPF nº: 

________________________, para o fim específico de ATENDER À CHAMADA 

oriunda da classificação obtida no Processo Seletivo Simplificado regulamentado pelo 

Edital Nº 001/2020, junto à Prefeitura Municipal de Mantena (MG) / Secretaria 

Municipal de Educação, podendo, para tanto, assinar termos, juntar documentos, 

praticar, enfim, todos os atos em direito permitidos ao necessário e amplo 

desempenho deste mandato. 

 

Mantena (MG), _____ de __________________________ de 2020. 

 
 

__________________________________________________ 

Declarante 
 
 

OBS.: este formulário deve vir com reconhecimento de firma e acompanhado de cópia 

autenticada de carteira de identidade do procurador. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA – MINAS GERAIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO – SEMED 

 
 

ANEXO XII 
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FORMULÁRIO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 
 

Nº DO PROTOCOLO DO RECURSO: 
 

(deve ser preenchido pelo responsável pelo protocolo) 
 
 

Cargo Pleiteado: 
 

DADOS DA INSCRIÇÃO: (devem ser preenchido pelo candidato) 
 

Nome do candidato: 

Protocolo da Inscrição: Telefone: 

Ordem de Classificação Parcial: 

FUNDAMENTAÇÃO 

(escrever a razão pela qual está recorrendo, de forma resumida e objetiva) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mantena (MG), _____ de __________________________ de 2020. 
 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do Candidato 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA – MINAS GERAIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO – SEMED 

 
 

ANEXO XIII 
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ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
 

1- AUXILIAR DE PROFESSOR DE CRECHE – APC.I.A 
 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA 

 

Auxiliar o professor no dia-a-dia 

TAREFAS ESPECÍFICAS 

 Participar em conjunto com o educador do planejamento, da execução e da avaliação das 

atividades propostas às crianças;  

 Participar da execução das rotinas diárias, de acordo com a orientação técnica do educador;  

 Colaborar e assistir permanentemente com o educador no processo de desenvolvimento das 

atividades técnico-pedagógicas;  

 Receber e acatar criteriosamente a orientação e as recomendações do educador no trato e 

atendimento à clientela;  

 Auxiliar o educador quanto à observação de registros e avaliação do comportamento e 

desenvolvimento infantil;  

 Participar juntamente com o educador das reuniões com pais e responsáveis;  

 Disponibilizar e preparar os materiais pedagógicos a serem utilizados nas atividades;  

 Auxiliar nas atividades de recuperação da autoestima, dos valores e da afetividade; 

 Observar as alterações fiscais e de comportamento, desestimulando a agressividade; 

 Estimular a independência, educar e reeducar quanto aos hábitos alimentares, bem como, controlar 

a ingestão de líquidos e alimentos variados, responsabilizando-se pela alimentação direta das 

crianças dos berçários; 

 Cuidar da higiene e do asseio das crianças sob sua responsabilidade; 

 Dominar noções primárias de saúde; 

 Ajudar nas terapias ocupacionais e físicas, aplicando cuidados especiais com deficientes e 

dependentes; 

 Acompanhar a clientela em atividades sociais e culturais programadas pela unidade; 

 Executar outros encargos semelhantes, pertinentes à função.  

2 - AUXILIAR DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – ASB1 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA 
 

Executar as atribuições de zelador no período escolar, promovendo a limpeza e conservação do mesmo, 
assegurando o asseio, ordem, segurança e o bem-estar de seus ocupantes. 

TAREFAS ESPECÍFICAS 
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 Realizar trabalhos de limpeza e conservação de locais e de utensílios sob sua guarda, zelando pela 

ordem e higiene em seu setor de trabalho; 

 Realizar trabalhos de movimentação de móveis, utensílios, aparelhos, correspondência e de 

documentos diversos; 

 Auxiliar em pequenos consertos e mudanças de móveis, bem como carregar e descarregar veículos, 

quando solicitado; 

 Realizar trabalhos de preparo e distribuição de alimentos em sua unidade e em eventos e festividades 

do calendário escolar; 

 Servir café em locais de trabalho; 

 Abrir e fechar portas de prédios, repartições municipais, responsabilizando-se pelas chaves e pelo 

horário de abertura e fechamento dos mesmos; 

 Exercer atividade no campo da zeladoria em unidade escolar, no órgão central e no Conselho 

Municipal de Educação; 

 Relacionar, orçar, requisitar materiais e instrumentos necessários à execução de seu trabalho; 

 Preparar e distribuir a merenda escolar, mantendo limpo e em ordem o local, zelando pela adequada 

utilização e guarda de utensílios e gêneros alimentícios; 

 Realizar pequenos reparos de alvenaria, marcenaria, pintura, eletricidade, instalações hidráulicas e 

de móveis e utensílios; 

 Executar serviços simples de jardinagem e agropecuária e atividades afins; 

 Dirigir veículos de passageiros e carga; 

 Manter os veículos e máquinas em condição de conservação e funcionamento, providenciando 

consertos, abastecimento, lubrificação, limpeza e efetuar pequenos reparos mecânicos; 

 Realizar trabalhos de protocolo, preparo, seleção, classificação, registro, coleção e arquivamento de 

processos, documentos, fichas; 

 Efetuar levantamentos, anotações, cálculos, registros simples de natureza contábil;  

 Examinar processos e expedientes avulsos, redigir informações de rotina, atender partes; 

 Efetuar controle de estocagem, transporte e abastecimento de material; 

 Identificar defeitos nos aparelhos, providenciando reparos necessários; 

 Apoiar os demais setores e secretaria do município nos períodos de recessos escolares e/ou quando 

convocados pela autoridade superior 

 Realizar outras tarefas afins de acordo com as atribuições próprias e natureza do seu trabalho. 

 

3- AUXILIAR DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – ASB2 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA 
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Executar as atribuições de zelador no período escolar, promovendo a limpeza e conservação do 

mesmo, assegurando o asseio, ordem, segurança e o bem-estar de seus ocupantes. 

TAREFAS ESPECÍFICAS 

- Proceder à abertura e fechamento da repartição em horários determinados, velando pela limpeza e 

conservação do prédio, móveis e objetos nele existente;  

- Receber e expedir correspondências;  

- Controlar os locais de entrada e saída do prédio e dependências do local que está designado;  

- Efetuar registros de ocorrências extraordinárias;  

- Comunicar ao seu superior imediato a ocorrência de qualquer dano causado ao Patrimônio Público;  

- Orientar os visitantes conduzindo-os às repartições competentes;  

- Obedecer às escalas de serviços estabelecidos e atender a convocação para execução de tarefas 

compatíveis com sua habilidade;  

- Executar outras tarefas correlatas, determinadas pelo superior imediato. 

- Fiscalizar o trânsito de pessoas estranhas no recinto escolar;  

- Auxiliar na manutenção da disciplina geral da escola;  

- Auxiliar nas tarefas de portaria, guarda e proteção das crianças nas dependências do 

estabelecimento de ensino;  

- Zelar pelas dependências e instalações do estabelecimento e material utilizado pelos educandos; 

- Colaborar na organização de festas cívicas e solenidades escolares;  

- Atender as solicitações de professores e alunos;  

- Receber e transmitir recados dentro de suas atribuições;  

- Inspecionar após a saída dos alunos, as salas de aula, a fim de recolher objetos esquecidos, 

efetuando o recolhimento à Secretaria. 

 

 

 

4- AUXILIAR DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – ASB3 
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DESCRIÇÃO SINTÉTICA 

 

Trabalho de vigilância que consiste em proteger e vigiar prédios, equipamentos públicos, instalações e 

bens municipais. 

TAREFAS ESPECÍFICAS 

 

 Fazer a ronda, com intervalos pré-fixados ou não, de bens municipais e locais sob sua vigilância; 

 Vigiar prédios, praças, instalações, equipamentos, depósitos de materiais pertencentes à 

municipalidade, contra roubo, dilapidação; incêndio e outros riscos, tomado providências que o 

caso exigir; 

 Percorrer as dependências internas, apagando luzes, fechando torneiras, desligando aparelhos, 

abrindo e fechando portas e portões, responsabilizando-se pelas chaves; 

 Dar ciência ao chefe imediato de quaisquer anormalidades relacionadas á sua função, 

identificadas no ambiente de trabalho; 

 Apoiar os demais setores e secretaria do município nos períodos de recessos escolares e/ou 

quando convocados pela autoridade superior; 

 Realizar outras tarefas afins, de acordo com as atribuições da Autarquia e da natureza do seu 

trabalho; 

 Realizar pequenos reparos em instalações elétricas, hidráulicas, móveis e utensílios; 

 Executar serviços simples de jardinagem, pintura e lubrificação; 

 Carregar e descarregar veículo quando solicitado; 

 Relacionar, orçar, requisitar materiais e instrumentos necessários à execução do seu trabalho; 

 Cumprir a jornada de trabalho estabelecida previamente sendo pontual e assíduo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 - ESPECIALISTA DA EDUCAÇÃO BÁSICA – EEB.I.A 

 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA 
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Responsável pela supervisão do processo didático como elemento articulador no planejamento, 

acompanhamento, controle e avaliação das atividades pedagógicas. 

TAREFAS ESPECÍFICAS 

 Exercer em unidade escolar a supervisão do processo didático como elemento articulador no 

planejamento, acompanhamento, controle e avaliação das atividades pedagógicas conforme 

o plano de desenvolvimento pedagógico e institucional da unidade escolar; 

 Atuar como elemento articulador das relações interpessoais internas e externas da escola 

envolvendo os profissionais, os alunos, seus pais e a comunidade; 

 Planejar, executar, coordenar cursos atividades e programas internos de capacitação 

profissional e treinamento em serviço; 

 Participar da elaboração do calendário escolar; 

 Participar e/ou coordenar as atividades do Conselho de Classe; 

 Exercer outras atividades previstas no regulamento desta Lei e no regimento escolar que 

integram o plano de desenvolvimento pedagógico e institucional da escola.  

 Exercer, em trabalho individual ou em grupo, a orientação, o aconselhamento e o 

encaminhamento de alunos em sua formação geral e na sondagem de suas aptidões 

específicas; 

 Atuar como elemento articulador das relações internas na escola e externas com as famílias 

dos alunos, comunidade e entidades de apoio psicopedagógicos e como ordenador das 

influências que incidam sobre a formação do educando; 

 Exercer atividades de apoio à docência; 

 Exercer outras atividades previstas no regulamento desta Lei e no regimento escolar que 

integram o plano de desenvolvimento pedagógico e institucional da escola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6- MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR – MTE.I.A 

 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA 
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Trabalho que consiste em dirigir veículos motorizados para transporte de alunos, pessoas ou 

cargas. 

TAREFAS ESPECÍFICAS 

 

 Dirigir veículos de transporte de alunos, passageiros e de carga dentro e fora do município, 

inclusive em período de férias e recessos escolares; 

 Prestar serviços de transporte de passageiros em festividades, eventos e outros de acordo 

com a necessidade da secretaria de educação; 

 Cuidar da limpeza, conservação e manutenção dos veículos e fazer-lhes pequenos reparos 

quando da sua utilização; 

 Preencher fichas para controle de quilometragem percorrida, gastos de combustível, 

lubrificante e entrega de cargas; 

 Obedecer às normas e instruções do serviço de transporte escolar; 

 Dirigir veículos de transporte de passageiros; 

 Zelar pela idoneidade e segurança no transporte de alunos e passageiros; 

 Apoiar os demais setores e secretaria do município nos períodos de recessos escolares e/ou 

quando convocados pela autoridade superior; 

 Realizar outras tarefas afins, de acordo com as atribuições próprias e da natureza do seu 

trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 – NUTRICIONISTA – NUT.I.A 
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DESCRIÇÃO SINTÉTICA 

Planejar, desenvolver, orientar e supervisionar todas as atividades relacionadas à nutrição e 

aos programas de alimentação e nutrição alimentar dos alunos da rede de ensino. 

TAREFAS ESPECÍFICAS 

 

 Programar, elaborar e avaliar os cardápios, de acordo com a faixa etária, perfil epidemiológico e 

hábitos alimentares;  

 Planejar, orientar e supervisionar as atividades de compra, seleção e armazenamento dos 

gêneros alimentícios;  

 Planejar e coordenar a aplicação de testes de aceitabilidade junto a clientes, quando a 

introdução de alimentos novos, dos cardápios praticados, observando parâmetros técnicos, 

científicos e sensoriais reconhecidos;  

 Calcular parâmetros nutricionais para atendimento da clientela com base em recomendações 

nutricionais, avaliação nutricional e necessidades nutricionais específicas, definindo a 

quantidade e a qualidade dos alimentos;  

 Estimular a identificação de crianças portadoras de patologias e deficiências associadas à 

nutrição, para que recebam o atendimento adequado;  

 Desenvolver projetos de Educação alimentar e nutricional para a comunidade escolar, inclusive 

promovendo a consciência ecológica e ambiental;  

 Interagir com o conselho de alimentação Escolar (CAE), no exercício de suas atividades; 

 Coordenar, supervisionar e executar programas de educação permanente em alimentação e 

nutrição da comunidade escolar;  

 Fiscalizar e seguir as normas constantes da instrução normativa da merenda escolar; 

 Elaborar fichas técnicas das preparações que compõem o cardápio;  

 Participar de reuniões multidisciplinares destinadas a planejar, implementar, controlar e executar 

políticas, programas, cursos pesquisas e eventos direcionados a alimentação e nutrição;  

 Capacitar e treinar todos os profissionais envolvidos com o PNAE;  

 Articular-se com a direção e com a coordenação pedagógica da escola para o planejamento de 

atividades lúdicas com o conteúdo de alimentação e nutrição;  

 Contribuir na elaboração e revisão das normas reguladoras próprias da área de alimentação e 

nutrição; 

 Zelar para que na capacitação específica de merendeiras, assim entendidos os manipuladores 

de alimentos da merenda escolar, sejam observadas as normas sanitárias vigentes. 

8 - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB.I.AI.A: REGENTE DE TURMA 

OU PROFESSOR EVENTUAL 
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DESCRIÇÃO SINTÉTICA 

Executar tarefas genéricas educacionais, conforme previstas no regimento escolar, que integram o 

plano de desenvolvimento pedagógico e institucional da escola. 

TAREFAS ESPECÍFICAS 

 Participar da elaboração, desenvolvimento e avaliação da proposta pedagógica da escola; 

 Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo o projeto pedagógico da escola; 

 Responsabilizar-se pela aprendizagem dos alunos; 

 Estabelecer e implementar estratégias de atendimento diferenciado a alunos que dele 

necessitam; 

 Cumprir a jornada de trabalho prevista; 

 Participar integralmente dos períodos dedicados ao desenvolvimento profissional; 

 Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; 

 Desincumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao cumprimento dos fins educacionais da 

escola e ao processo de aprendizagem; 

 Informar aos pais e responsáveis sobre a vida escolar dos alunos, bem como sobre a execução 

da proposta pedagógica da escola. 

 Elaborar estudos e levantamentos qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento 

da turma; 

 Participar da organização dos tempos e espaços escolares; 

 Participar do processo que envolve o planejamento, elaboração, execução, controle e avaliação 

do projeto político-pedagógico e do plano de desenvolvimento pedagógico e institucional da 

escola; 

 Participar da elaboração do calendário escolar; 

 Participar da elaboração, implementação de projetos e atividades de articulação e integração da 

escola com as famílias dos educandos e com a comunidade escolar; 

 Participar de cursos, atividades e programas de capacitação profissional, quando convocado ou 

convidado; 

 Acompanhar e avaliar sistematicamente seus alunos durante o processo de ensino-

aprendizagem. 

 Exercer outras atribuições, previstas no regulamento desta lei e no regimento escolar, que 

integram o plano de desenvolvimento pedagógico e institucional da escola. 

 

9- PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB.I.AI.A: PROFESSOR DE APOIO  
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DESCRIÇÃO SINTÉTICA 

Executar tarefas genéricas educacionais, conforme previstas no regimento escolar, que integram o 

plano de desenvolvimento pedagógico e institucional da escola, bem como atender alunos com 

necessidades de atendimento educacional especializado e ministrar aulas de reforço, 

desenvolvimento de projetos em parceria com o(s) professor(es) regentes de turma ou aulas conforme 

orientação da supervisão ou direção escolar. 

TAREFAS ESPECÍFICAS 

 Participar da elaboração, desenvolvimento e avaliação da proposta pedagógica da escola; 

 Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo o projeto pedagógico da escola; 

 Responsabilizar-se pela aprendizagem dos alunos; 

 Estabelecer e implementar estratégias de atendimento diferenciado a alunos que dele 

necessitam; 

 Participar integralmente dos períodos dedicados ao desenvolvimento profissional; 

 Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; 

 Desincumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao cumprimento dos fins educacionais da 

escola e ao processo de aprendizagem; 

 Informar aos pais e responsáveis sobre a vida escolar dos alunos, bem como sobre a execução 

da proposta pedagógica da escola. 

 Participar do processo que envolve o planejamento, elaboração, execução, controle e avaliação 

do projeto político-pedagógico e do plano de desenvolvimento pedagógico e institucional da 

escola; 

 Participar da elaboração, implementação de projetos e atividades de articulação e integração da 

escola com as famílias dos educandos e com a comunidade escolar; 

 Participar de cursos, atividades e programas de capacitação profissional, quando convocado ou 

convidado; 

 Acompanhar e avaliar sistematicamente seus alunos durante o processo de ensino-

aprendizagem; 

 Exercer outras atribuições, previstas no regulamento desta lei e no regimento escolar, que 

integram o plano de desenvolvimento pedagógico e institucional da escola; 

 Preencher juntamente com o professor regente o Plano de Desenvolvimento Individual do aluno, 

bem como outros registros referente ao processo de aprendizagem dos alunos. 

 Exercer suas tarefas em parceria com o professor regente de turma ou de aulas, de forma que 

atenda as individualidades dos alunos em AEE e aulas de reforço. 

 

10 - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB.I.AF.A  
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DESCRIÇÃO SINTÉTICA 

Executar tarefas genéricas educacionais, conforme previstas no regimento escolar, que integram o 

plano de desenvolvimento pedagógico e institucional da escola. 

TAREFAS ESPECÍFICAS 

 Participar da elaboração, desenvolvimento e avaliação da proposta pedagógica da escola; 

 Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo o projeto pedagógico da escola; 

 Responsabilizar-se pela aprendizagem dos alunos; 

 Estabelecer e implementar estratégias de atendimento diferenciado a alunos que dele 

necessitam; 

 Cumprir a jornada de trabalho prevista; 

 Participar integralmente dos períodos dedicados ao desenvolvimento profissional; 

 Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; 

 Desincumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao cumprimento dos fins educacionais da 

escola e ao processo de aprendizagem; 

 Informar aos pais e responsáveis sobre a vida escolar dos alunos, bem como sobre a execução 

da proposta pedagógica da escola. 

 Elaborar estudos e levantamentos qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento 

da turma; 

 Participar da organização dos tempos e espaços escolares; 

 Participar do processo que envolve o planejamento, elaboração, execução, controle e avaliação 

do projeto político-pedagógico e do plano de desenvolvimento pedagógico e institucional da 

escola; 

 Participar da elaboração do calendário escolar; 

 Participar da elaboração, implementação de projetos e atividades de articulação e integração da 

escola com as famílias dos educandos e com a comunidade escolar; 

 Participar de cursos, atividades e programas de capacitação profissional, quando convocado ou 

convidado; 

 Acompanhar e avaliar sistematicamente seus alunos durante o processo de ensino-

aprendizagem. 

 Exercer outras atribuições, previstas no regulamento desta lei e no regimento escolar, que 

integram o plano de desenvolvimento pedagógico e institucional da escola. 

 

 

11 - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB.I.EF.A 
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DESCRIÇÃO SINTÉTICA 

Executar tarefas genéricas educacionais, conforme previstas no regimento escolar, que integram o 

plano de desenvolvimento pedagógico e institucional da escola. 

TAREFAS ESPECÍFICAS 

 Participar da elaboração, desenvolvimento e avaliação da proposta pedagógica da escola; 

 Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo o projeto pedagógico da escola; 

 Responsabilizar-se pela aprendizagem dos alunos; 

 Estabelecer e implementar estratégias de atendimento diferenciado a alunos que dele 

necessitam; 

 Cumprir a jornada de trabalho prevista; 

 Participar integralmente dos períodos dedicados ao desenvolvimento profissional; 

 Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; 

 Desincumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao cumprimento dos fins educacionais da 

escola e ao processo de aprendizagem; 

 Informar aos pais e responsáveis sobre a vida escolar dos alunos, bem como sobre a execução 

da proposta pedagógica da escola. 

 Elaborar estudos e levantamentos qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento 

da turma; 

 Participar da organização dos tempos e espaços escolares; 

 Participar do processo que envolve o planejamento, elaboração, execução, controle e avaliação 

do projeto político-pedagógico e do plano de desenvolvimento pedagógico e institucional da 

escola; 

 Participar da elaboração do calendário escolar; 

 Participar da elaboração, implementação de projetos e atividades de articulação e integração da 

escola com as famílias dos educandos e com a comunidade escolar; 

 Participar de cursos, atividades e programas de capacitação profissional, quando convocado ou 

convidado; 

 Acompanhar e avaliar sistematicamente seus alunos durante o processo de ensino-

aprendizagem. 

 Exercer outras atribuições, previstas no regulamento desta lei e no regimento escolar, que 

integram o plano de desenvolvimento pedagógico e institucional da escola. 

 

 

12 – SECRETÁRIO ESCOLAR – SEC.I.A 
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DESCRIÇÃO SINTÉTICA 

Responsável pela Secretaria da Unidade Escolar, competindo-lhe a organização e preservação de 

toda a documentação da Unidade escolar, seja de forma escrita ou digitalizada. 

TAREFAS ESPECÍFICAS 

 Prestar o devido atendimento ao público em geral, alunos e professores;  

 Manter sigilo sobre assuntos pertinentes ao serviço;  

 Apresentar ao Diretor, em tempo hábil, todos os documentos que devem ser assinados;  

 Organizar a secretaria da escola de forma a promover o melhor funcionamento permitindo, em 

qualquer época, a verificação da: a) identidade e regularidade da vida escolar do aluno; b) 

autenticidade dos documentos escolares.  

 Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens materiais distribuídos à Secretaria;  

 Organizar e manter atualizados cadastros, arquivos, fichários, livros e outros instrumentos de 

escrituração da escola, relativo aos registros funcionais dos servidores e a vida escolar dos 

alunos; 

 Recolher e encaminhar documentos de servidores necessários para processo de autorização 

junto à SRE;  

 Promover ou delegar atividades para o preenchimento de diários, digitação de formulários, 

documentos e correspondências em geral;  

 Organizar e manter atualizado o sistema de informações legais e regulamentares de interesse 

da escola; 

 Redigir ofícios, exposições de motivos, atas e outros expedientes;  

 Coletar, apurar, selecionar, registrar e consolidar dados para elaboração de informações e 

estatística; 

 Realizar trabalhos de digitação;  

 Apoiar os demais setores e secretaria do município nos períodos de recessos escolares e/ou 

quando convocados pela autoridade superior;  

 Realizar outras tarefas afins de acordo com as atribuições próprias e da natureza do seu 

trabalho. 

 

 

 

 

 

13 – TÉCNICO EM AXILIAR DE SECRETARIA – TASEC.I.A 

 



36 
 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA 

Desempenhar todas as atividades como auxiliares na secretaria de cada unidade escolar  

 

TAREFAS ESPECÍFICAS 

 Auxiliar o Secretário Escolar em todas as atividades da secretaria; 

 Apoiar os demais setores e secretaria do município nos períodos de recessos escolares e/ou 

quando convocados pela autoridade superior; 

 Realizar outras tarefas de acordo com as atribuições e da natureza do seu trabalho; 

 Prestar o devido atendimento ao público em geral, alunos e professores; 

 Manter sigilo sobre assuntos pertinentes ao serviço; 

 Realizar trabalhos de digitação, organização e ordenação de arquivos de forma a promover o 

melhor funcionamento, permitindo, em qualquer época, a verificação da regularidade da vida 

escolar do aluno e autenticidade dos documentos escolares; 

 Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens materiais distribuídos à Secretaria; 

 Organizar e manter atualizados cadastros, arquivos, fichários, livros e outros instrumentos de 

escrituração da escola, relativo aos registros funcionais dos servidores e a vida escolar dos 

alunos; 

 Realizar trabalhos de digitação. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA – MINAS GERAIS 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO – SEMED 
 
 

 
 

ANEXO XIV 

 
 

ATRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES LOTADOS E EM EXERCÍCIO NAS ESCOLAS 

MUNICIPAIS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MANTENA - MG DURANTE 

O REGIME ESPECIAL DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS/REGIME ESPECIAL 

DE TELETRABALHO 

 

JUSTIFICATIVA 

Durante o período de suspensão das atividades escolares presenciais nos termos do 

Decreto Estadual Nº 47.891, de 20 de março de 2020, os servidores em exercício nas 

Escolas Municipais e Conveniadas, além de observar as suas atribuições, já previstas 

na Lei Complementar Nº 065 de 17 de dezembro de 2019, deverão ainda guiar-se por 

orientações complementares da Secretaria de Estado de Educação considerando que 

no Art. 3º do Decreto Municipal Nº 057, de 16 de abril de 2020, o Sistema Municipal 

de Ensino de Mantena observará as normas do Sistema Estadual de Educação de 

Minas Gerais como medida de prevenção e controle sanitário e epidemiológico da 

expansão da pandemia Coronavírus COVID-19, no âmbito de suas competências para 

garantir a oferta do Regime Especial de Atividades Não Presenciais e a realização de 

outras ações extraordinárias, voltadas ao atendimento dos estudantes durante o 

período do Regime Especial de Teletrabalho.  

 

Nesse contexto, as atribuições de servidores relacionados neste edital estão 

especificadas conforme a seguir: 

 

1 - Secretário Escolar e Técnico em Auxiliar de Secretaria: 

 

a) participar do processo de adequação do Projeto Político Pedagógico (PPP) e do 

Regimento Escolar, conforme orientações do Conselho Estadual de Educação;  

b) manter atualizados os dados referentes às formas de contato com estudantes e 

servidores da unidade escolar, por meio da planilha “Acompanhamento Forma de 

Contato” orientada pela Secretaria Municipal de Educação, para futuro 

encaminhamento do Plano de Estudos Tutorados (PET), sob o acompanhamento do 

Gestor Escolar;  
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c) arquivar o ANEXO I adaptado- REGISTRO DAS ATIVIDADES DO PLANO DE 

ESTUDOS TUTORADO E CUMPRIMENTO DA CARGA HORÁRIA da RESOLUÇÃO 

SEE Nº 4.310 DE 17 DE ABRIL DE 2020, quando do retorno às atividades presenciais, 

na pasta do estudante para fins de comprovação das atividades realizadas, do 

cumprimento do currículo e da carga horária anual a qual o estudante tem direito;  

d) organizar, junto ao Gestor Escolar, as atividades a serem realizadas pelos Técnicos 

em Auxiliar de Secretaria, no Regime Especial de Atividades Não Presenciais/Regime 

Especial de Teletrabalho, no caso do Secretário Escolar; 

 e) realizar as atribuições delegadas pelo Gestor Escolar no que se refere ao Regime 

Especial de Atividades Não Presenciais/Regime Especial de Teletrabalho;  

f) contribuir, de forma integral, com o Gestor Escolar em todas as ações necessárias 

para o desenvolvimento das atividades da unidade escolar durante o Regime Especial 

de Atividades Não Presenciais/Regime Especial de Teletrabalho; 

g) estar à disposição do Gestor Escolar, durante seu horário de trabalho regular, para 

atendimento de eventuais atividades inerentes ao desempenho de sua função.  

 

2 - Especialista em Educação Básica (EEB):  

 

a) coordenar e participar do processo de adequação do Projeto Político Pedagógico 

(PPP) e do Regimento Escolar, conforme orientações do Conselho Estadual de 

Educação;  

b) acompanhar todo o processo de execução do Regime Especial de Atividades Não 

Presenciais, pelos professores da escola, para as orientações e intervenções 

necessárias;  

c) analisar e orientar ajustes que se fizerem necessários às atividades não presenciais 

formuladas pelos professores, em conformidade com as orientações da Secretaria 

Municipal de Educação; 

 d) articular, em conjunto com o Gestor Escolar, a comunicação com o estudante, 

pais/responsáveis para orientar sobre as ações escolares a serem realizadas durante 

o período não presencial, observando as recomendações de isolamento social;  

e) acompanhar a devolução do Plano de Estudos Tutorado (PET) realizado pelos 

estudantes e garantir o registro das respectivas atividades nos documentos escolares, 

conforme ANEXO I adaptado da RESOLUÇÃO SEE Nº 4.310 DE 17 DE ABRIL DE 

2020;  
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f) validar previamente todo o material disponibilizado aos estudantes pelos 

professores, durante o período de Regime Especial de Teletrabalho;  

g) contribuir, de forma integral, com o Gestor Escolar em todas as ações necessárias 

para o desenvolvimento das atividades da unidade escolar durante o Regime Especial 

de Atividades Não Presenciais/Regime Especial de Teletrabalho;  

h) estar à disposição do Gestor Escolar, durante seu horário de trabalho regular, para 

atendimento de eventuais atividades inerentes ao desempenho de sua função.  

 

3 - Professor de Educação Básica (PEB) e Professor Eventual:  

 

a) participar do processo de adequação do Projeto Político Pedagógico (PPP) e do 

Regimento Escolar, conforme orientações do Conselho Estadual de Educação;  

b) planejar e elaborar as atividades não presenciais a serem entregues ao Especialista 

em Educação Básica – EEB, para análise e orientação quanto a eventuais ajustes 

necessários, em consonância com os documentos curriculares emanados da 

Secretaria de Estado de Educação;  

c) utilizar-se dos canais de comunicação disponíveis para contato com o Especialista 

em Educação Básica – EEB, com os estudantes ou pais/responsáveis, a fim de sanar 

possíveis dúvidas relacionadas às atividades não presenciais, de forma a orientar e 

garantir a qualidade do serviço prestado, observando as recomendações de 

distanciamento social;  

d) realizar a correção dos Planos de Estudos Tutorado (PET) entregues pelos 

estudantes;  

e) elaborar o Plano de Estudos Tutorado (PET) para fins de comprovação do 

cumprimento do currículo e da composição da carga horária anual estabelecida, para 

os componentes curriculares explicitados nas orientações complementares enviadas 

pela Secretaria Municipal de Educação/Secretaria de Estado de Educação;  

f) registrar as atividades escolares realizadas no período do Regime Especial de 

Atividades Não Presenciais, conforme orientações da Secretaria Municipal de 

Educação e Secretaria de Estado de Educação;  

g) estar à disposição do Gestor Escolar, durante seu horário de trabalho regular, para 

atendimento de eventuais atividades inerentes ao desempenho de sua função.  
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4- Professor de Educação Básica (PEB) na função de Professor de Apoio a 

alunos em AEE (Atendimento Educacional Especializado): 

 

a) participar do processo de adequação do Projeto Político Pedagógico (PPP) e do 

Regimento Escolar, conforme orientações do Conselho Estadual de Educação;  

b) participar da implementação do Regime Especial de Atividades Não Presenciais da 

escola;  

c) acompanhar e orientar junto aos professores regentes a realização do Plano de 

Estudos Tutorado (PET) pelos estudantes da escola;  

d) adaptar as atividades não presenciais para os estudantes da educação especial 

utilizando-se de todos os recursos de acessibilidade possíveis e disponíveis com base 

nas necessidades identificadas no Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) do 

estudante;  

e) orientar pais e responsáveis acerca dos recursos que podem ser utilizados no 

cotidiano para possibilitar a execução das atividades em casa;  

f) orientar pais e responsáveis a ampliar o repertório de comunicação dos estudantes;  

g) contribuir, de forma integral, com o Gestor Escolar em todas as ações necessárias 

para o desenvolvimento das atividades da unidade escolar durante o Regime Especial 

de Atividades Não Presenciais/Regime Especial de Teletrabalho;  

h) estar à disposição do Gestor Escolar, durante seu horário de trabalho regular, para 

atendimento de eventuais atividades inerentes ao desempenho de sua função.  


