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o PREFEITODE ALMENARA, Estado de Minas Gerais, no uso de suas
atribuições legais, em conformidade com o que preceitua o Artigo 84, inciso
IX,da Lei Orgânica do Município, considerando o disposto na Lei n° 9.394/96
e a necessidade de organização e funcionamento das escolas municipais
em 2018,

DECRETA:

Arf. 1° Ficam instituídas as normas para organização e funcionamento
do quadro de pessoal e contratação temporária para o exercício da função
publica na Rede de Ensinodo Município de Almenara para o ano escolar de
2018, que integram este decreto sob a forma dos artigos abaixo, conforme
orienta a Lei 1.445,de 31 de março de 2016, no Artigo 19e Capítulo 111, Artigos
70 a 72.

Arf. 2° Sempre que surgir a necessidade de contratação temporária
de pessoal para preenchimento de vagas no Quadro de Magistério Público
Municipal, a Secretaria Municipal de Educação fará divulgação mediante
publicação de Editol. a ser disponibilizado por um período mínimo de 48h no
site: www.almenara.mg.gov.br.noPaçoMunicipaIBeneditoCanabrava.na
Câmara Municipal de Almenara e na Secretaria Municipal de Educação.

Arf. 3° Os candidatos deverão efetuar sua inscrição somente pela
internet, no endereço eletrônico: www.almenara.mg.gov.br.cominício e
encerramento conforme edital de inscrição, para os seguintes cargos,
observados os critérios estabelecidos neste decreto, que serão contratados,
por tempo determinado, conforme necessidade de excepcional interesse
público municipal:

1- ProfessorPEB(I)

11- ProfessorPEB(11)

11I- ProfessorPEB(111)
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IV- ProfessorPEB (111)EnsinoReligioso

V- ProfessorIntérprete de Libras

VI- Especialista da Educação - Supervisorpedagógico

VII- Especialista da Educação - Orientador educacional

VIII- Especialista da Educação - Inspetor Escolar

IX- Auxiliar em Desenvolvimento Infantil

X- Inspetor de alunos

XI- Secretário Escolar

XII- Servente Escolar

§ 10 É de plena responsabilidade do candidato a veracidade e a
comprovação dos dados cadastrais declarados na ficha de inscriçôo para
contratação temporária, no momento de aceitação da vaga.

§ 20 Não serão consideradas as inscrições não confirmadas por
motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação,
congestionamento das linhas de comunicação e/ou por outros fatores que
impossibilitem a transferência dos dados.

§ 30 O candidato poderá realizar no máximo 03 (três) inscrições, de
livre escolha, observando-se no ato da contratação as normas vigentes para
o acúmulo de cargos.

Arf. 40 A contratação temporária obedecerá a listagem única de
classificação por área/cargo, que será disponibilizada no endereço
eletrônico: www.almenara.mg.gov.br. cujo candidato, poderá ser
contratado de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de
Educação e ser encaminhado para qualquer uma das unidades escolares
da Rede Municipal de Ensinode Almenara.

Arf. 50 A contratação do servidor estará condicionada à inexistência
de ocorrência disciplinar e/ou pendência de entrega e/ou escrituração de
documentação escolar na Secretaria da Escola em que trabalhou em anos
anteriores, caso tenha prestado serviço.

Arf. 60 O candidato perderá a sua classificação para a aceitação da
vaga ainda não preenchida quando:

I - recusar vaga;

11- não comparecer ao local definido para contratação.
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11I- não comprovar as informações declaradas quando da inscrição no

site: www.almenara.mg.gov.br.

Arf. 7° O candidato, depois de aceitar a vaga, deverá,
imediatamente, comparecer ao seu local de exercício.

§ 1° O Candidato que preencher os requisitos, aceitar a vaga e não
comparecer no prazo de 03 dias para assumir exercício, será dispensado e
convocado o seguinte da lista de aprovação.

§ 2° O candidato que for dispensado de ofício, recusar/desistir das
aulas depois de assumidas, não poderá ser contratado na própria escola ou
em outra escola da rede municipal por um período de 90 (noventa) dias.

Arf. 8° Os recursos interpostos sobre as listagens de classificação dos
candidatos concorrentes aos editais deverão ser protocolados na sede da
Secretaria Municipal de Educação, situada à Rua Hermano de Souza, n?600,
Centro, Almenara/MG, no prazo de até 24 horas após a divulgação da
listagem de classificação, conforme o horário de atendimento do
Departamento de Recursos Humanos, redigido em formulário próprio e serão
respondidos até 24 horas após a data e horário de protocolo.

Arf. 9° A convocação dos candidatos inscritos será através de editol.
processado pela Secretaria Municipal de Educação, conforme as datas e
horários fixados no mesmo, de acordo com os seguintes cargos:

1- PROFESSOR PEB (I) - para atuação como professor na Educação Infantil
como Regente de Turma, preenchendo-se os seguintes requisitos:

a) O candidato portador de diploma registrado no curso de Normal
Superior em Educação Infantil ou Pedagogia com habilitação em
Educação Infantil;
b) Candidato portador de diploma registrado no curso de magistério
nível médio em educação Infantil.

11- PROFESSOR PEB (11) - para atuação como professor nos Anos Iniciais do
Ensino Fundamental como Regente de Turma, preenchendo-se os
seguintes requisitos:

a) Candidato portador de diploma registrado no Curso de Normal

Superior ou Pedagogia com habilitação em magistério do 1° ao 5° ano;

b) Candidato portador de diploma no curso de Magistério nível Médio 0
com habilitação em ensino fundamental de 1° ao 5° ano.
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11I- PROFESSOR PEB (11I) - para atuação nos anos finais do ensino
Fundamental (6° ao 9° ano) como Regente de Aulas, preenchendo-se os
seguintes requisitos:

a) Candidato portador de Licenciatura Plena específica no conteúdo da
designação ou Licenciatura em Educação do Campo para os
professoresdo Campo.
b) Candidato portador de Licenciatura Curta específica no conteúdo da
designação.
c) Candidato matriculado e frequentando um dos três últimos períodos
do curso de Licenciatura Plena específica.
d) Candidato matriculado e freqüentando qualquer período, exceto nos
três últimos, de curso de licenciatura plena específica.

....

IV - PROFESSOR PEB (11I) ENSINO RELIGIOSO - para atuação nos anos finais
do ensino Fundamental (6° ao 9° ano) como Regente de Aulas,
preenchendo-se os seguintes requisitos:

a) Candidato portador de Licenciatura Plena específica no conteúdo da
designação.
b) Candidato portador de Licenciatura Curta específica no conteúdo da
designação.
c) Candidato matriculado e frequentando um dos três últimos períodos
do curso de Licenciatura Plena específica.
d) Candidato matriculado e frequentando qualquer período, exceto nos
três últimos, de curso de licenciatura plena específica.

V - PROFESSOR INTERPRETE DE LIBRAS - para atuação nos anos iniciais e
finais do EnsinoFundamental nas escolas da Rede Municipal de Ensino.

a) Candidato portador de Licenciatura Plena específica no conteúdo da
designação;
b) Candidato portador de Licenciatura Curta em qualquer área de
Conhecimento, acrescida de Certificação de Proficiência na Tradução e
Interpretação de Libras/Língua Portuguesa - Prolibras ou Certificação
para atuar como Intérprete de Libras.
c) Candidato portador de diploma registrado no curso de Magistério nível
médio acrescido de Certificação de Proficiência na Tradução e
Interpretação de Libras/Língua Portuguesa - Prolibras ou Certificação
para atuar como Intérprete de Libras.

VI - SUPERVISOR ESCOLAR - para atuação nas escolas da Rede Municipal
de Ensino,preenchendo-se o seguinte requisito:
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a) Candidato portador do Curso de Pedagogia com habilitação em
Supervisão Escolar para atuar como Supervisor Escolar ou curso de
Licenciatura em área específica com especialização em Supervisão
Escolar.

VII - ORIENTADOR EDUCACIONAL - para atuação nas escolas da Rede
Municipal de Ensino,preenchendo-se o seguinte requisito:

a) Candidato portador do Curso de Pedagogia com habilitação em
Orientação Educacional para atuar como Orientador Educacional ou
curso de Licenciatura em área específica com especialização em
Orientação Educacional.

VIII - INSPETOR ESCOLAR - para atuação na Secretaria Municipal de
Educação; preenchendo-se o seguinte requisito:

a) Candidato portador do Curso de Pedagogia com habilitação em
Inspeção Escolar ou curso de Licenciatura em área específica com
especialização em Inspeção Escolar.

IX - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL - para atuação nas escolas
da rede Municipal de Ensino,preenchendo-se os seguintes requisitos:

a) Candidato portador de diploma registrado no curso de Normal
Superior com habilitação em educação Infantil ou Pedagogia com
habilitação em Educação Infantil.
b) Candidato portador de diploma registrado no curso de Magistério nível
médio com habilitação em educação Infantil.

X - INSPETOR DE ALUNOS - para atuação nas Escolasda Rede Municipal
de Ensino.

a) Candidato com EnsinoFundamental Completo.

XI - SECRETÁRIO ESCOLAR - para atuação nas Escolasda Rede Municipal
de Ensino.

a) Candidato com EnsinoMédio Completo.

XII - SERVENTE ESCOLAR - para atuação nas Escolasda Rede Municipal
de Ensino.

a) Candidatos com ensino fundamental dos anos iniciais incompletos.
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§ 1° PROFESSOR PEB (PIII) do Campo poderá complementar a carga
horária de seu conteúdo, observando o limite máximo de três conteúdos, o
CAl (Certificado de Avaliação de Títulosemitido pela SRE)e a conveniência
pedagógica.

§ 2° Na hipótese de empate de candidato posicionado no mesmo
grupo de classificação, à exceção dos cargos de Inspetor de Alunos,
Secretário Escolar e Servente Escolar, o desempate será feito com base nos
critérios complementares abaixo relacionados: •.

1- Maior tempo de serviço na função, como contratado no Município de
Almenara-MG , não sendo permitido o cômputo de tempo:

a. Paralelo;
b. Vinculado ao cargo efetivo;
c. Utilizado para aposentadoria.

11- Maior tempo de serviço público no Município de Almenara-MG;
11I- Maior Idade.

§ 3° Noscasos de empate de candidatos concorrentes aos cargos de
Inspetor de Alunos, Secretário Escolar e Servente Escolar, o desempate será
feito com base nos seguintes critérios:

1- Maior grau/nível de escolaridade;
11- Maior tempo de serviço na função, como contratado no Município de

Almenara-MG, não se computando o tempo paralelo, vinculado ao
cargo efetivo ou utilizado para aposentadoria;

111- Maior tempo de serviço público no Município de Almenara-MG;
IV- Maior idade.

Art. 10 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogam-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Almenara, 29 de dezembro de 2017.

~ e-:fr- ~-
ADEMIR COSTA GOBIRA

Prefeito de Almenara-MG.
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