PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS-MG
Av. Capitão João Pinto nº 193 TELEFAX: (33) 3624 -1263
CEP 39864-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ nº 18.477.315/0001-90

DECRETO Nº 002/2020, DE 02 DE JANEIRO DE 2020.
”Estabelece critérios para normatização de contratação
temporária para os cargos de Professor PEB-I, Professor
PEB-I (Apoio), Professor PEB-II, Secretário Escolar,
Servente Escolar, Especialista em Educação I e II e
Monitor de Creche no exercício de 2020”.

O Prefeito Municipal de Carlos Chagas, Estado de Minas Gerais, no uso das
atribuições legais que lhe confere o art. 59, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:
CAPÍTULO I
DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
Art. 1º - Ficam estabelecidos os seguintes critérios para normatização de
contratações pela Secretaria Municipal de Educação para o ano de 2020:
I - As vagas destinadas às contratações para início do ano letivo e no
decorrer deste deverão ser divulgadas na Secretaria Municipal de Educação, com
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, com indicação do local e horário para o
processamento das contratações.
II - A contratação temporária para os cargos de Professor PEB-I, Professor
PEB-I Apoio, Professor PEB-II, Secretário Escolar, Servente Escolar, Especialista em
Educação I e II e Monitor de Creche, no início e durante o ano letivo, será processada
pela Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2° - A contratação temporária para os cargos de Professor PEB-I,
Professor PEB-I Apoio, Professor PEB-II, Secretário Escolar, Servente Escolar,
Especialista em Educação I e II e Monitor de Crecheobedecerão aos requisitos constantes
no Anexo I da Lei Municipal nº 1.834/2012, submetendo-se à seguinte ordem de
prioridade:
a) Monitor de Creche:
I - maior tempo de serviço na função;
II - maior idade.
b) Servente Escolar:
I - residir na região (caso a vaga seja para a zona rural);
II - maior tempo de serviço na função;
III - maior idade.
c) Secretário Escolar:
I - maior tempo de serviço na função;
II - maior idade.
d) Especialista em Educação I e II:
I - maior tempo de serviço prestado na área pleiteada;
II - maior idade.
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e) Professor de EducaçãoBásica (PEB-I):
I - formação em nível superior, obtida em curso normal superior ou curso de
Pedagogia, com habilitação em Magistério das matérias pedagógicas, para séries iniciais;
II - Pedagogia em curso a partir do 2° período;
III - cursode Magistério;
IV - maior tempo de serviço na função no Município, não podendo fazer uso
da contagem de tempo paralelo do cargo designado, efetivo ou de aposentadoria;
V - conclusão de curso de especialização em nível de pós-graduação, com
carga horária mínima de 360 h/a, na área específica a que concorre;
VI - comprovar maior carga horária em cursos de formação continuada na
área pleiteada, ofertados pelo Município;
VII - comprovar maior carga horária em cursos de formação continuada na
área pleiteada;
VIII - maior idade.
f) Professor de Educação Básica (PEB-I Apoio):
I - Licenciatura plena em Educação Especial;
II - Pós-graduação em Educação Especial ou Educação Inclusiva ou
Licenciatura plena em qualquer área do conhecimento cujo histórico comprove, no
mínimo, 360 horas de conteúdos da Educação Especial;
III - 01 a 06 cursos com, no mínimo, 120 horas cada, nas áreas de
deficiência intelectual, surdez, física, visual, múltipla e Transtornos Globais do
Desenvolvimento (TGD), oferecidos por instituições de ensino credenciadas, priorizandose o candidato que comprovar maior número de cursos em áreas distintas.
IV - maior tempo de serviço na função no Município, não podendo fazer uso
da contagem de tempo paralelo do cargo designado, efetivo ou de aposentadoria;
V - maior idade.
g) Professor de Educação Básica II (PEB – II)
I - formação em nível de ensino superior, obtida em curso de licenciatura, de
graduação plena, na área do conhecimento específico;
II - maior tempo de serviço na função no Município, não podendo fazer uso
da contagem de tempo paralelo do cargo designado, efetivo ou de aposentadoria;
III - conclusão de curso de especialização em nível de pós-graduação, com
carga horária mínima de 360 h/a, na área específica a que concorre;
IV - comprovar maior carga horária em cursos de formação continuada na
área pleiteada, ofertados pelo Município;
V - comprovar maior carga horária em cursos de formação continuada na
área pleiteada;
VI - maior idade.
CAPÍTULO II
DOS DOCUMENTOS
Art. 3º - No ato da contratação, o candidato deve apresentar, pessoalmente,
os documentos originais e cópia dos mesmos, relacionados a seguir, cujas cópias serão
arquivadas no Processo Funcional do Servidor depois de conferidas, datadas e
assinadas:
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a) comprovante de habilitação específica para atuar na função a que
concorre, através de Registro Profissional ou Diploma Registrado ou Declaração de
Conclusão de Curso acompanhada de Histórico Escolar;
b) declaração do período ou série em curso;
c) certidão de contagem de tempo como contratado na rede municipal de
ensino, no conteúdo ou função pleiteada, ou Contrato de Trabalho;
d) documento de identidade;
e) título de eleitor;
f) comprovante de quitação eleitoral;
g) comprovante de quitação comobrigações militares para o candidato do
sexo masculino;
h) comprovante de inscrição do PIS/PASEP ou declaração de não possuir;
i) comprovante de registro no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (CPF);
j) 1 (uma) foto 3x4;
k) comprovante de residência;
l) certidão de nascimento ou casamento;
m) certidão de nascimento dos filhos menores de 14 (quatorze) anos;
n) carteira de vacinação dos filhos menores de 7 (sete) anos;
o) declaração escolar dos filhos a partir dos 7 (sete) anos.
CAPÍTULO III
DOS EXAMES PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
Art. 4º - Para a realização do exame médico pré-admissional, os candidatos
deverão apresentar os exames complementares laboratoriais inerentes a cada cargo, os
quais deverão ser apresentados ao Médico do Trabalho indicado pela Divisão de
Recursos Humanos, para emissão do Atestado Médico Admissional.
CARGO
Professor de
Educação Básica I
Professor de
Educação Básica II
Secretário Escolar
Servente Escolar
Especialista em
Educação I
Especialista em
Educação II
Monitor de Creche

EXAMES
Hemograma com contagem de plaquetas, Glicemia em jejum, Urina rotina,
Avaliação Psicológica, Videolaringoscopia (validade de 01 ano).
Hemograma com contagem de plaquetas, Glicemia em jejum, Urina rotina,
Avaliação Psicológica, Videolaringoscopia (validade de 01 ano).
Hemograma com contagem de plaquetas, Glicemia em jejum, Urina rotina,
EPF, Avaliação Psicológica.
Hemograma com contagem de plaquetas, Glicemia em jejum, Urina rotina,
EPF, Avaliação Psicológica.
Hemograma com contagem de plaquetas, Glicemia em jejum, Urina rotina,
Avaliação Psicológica.
Hemograma com contagem de plaquetas, Glicemia em jejum, Urina rotina,
Avaliação Psicológica.
Hemograma com contagem de plaquetas, Glicemia em jejum, Urina rotina,
Avaliação Psicológica.

CAPÍTULO IV
DO EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA
Art. 5º - Quanto ao exercício da docência:
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I - não é permitida a designação do servidor cuja situação de acúmulo de
cargos e funções, comprovadamente, contraria a disposição do art. 37 da Constituição
Federal.
II - os candidatos selecionados pelos critérios do presente EDITAL serão
designados por tempo determinado pela Secretaria Municipal de Educação.
CAPÍTULO VI
DA RESCISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
Art. 6º - A rescisão do contrato administrativo do servidor que exerce o
cargo de Professor PEB-I, Professor PEB-II, Secretário Escolar, Servente Escolar,
Especialista em Educação I e II e Monitor de Crecheobedecerão aos seguintes critérios:
I - a rescisão do contrato deverá ser feita pela Secretaria Municipal de
Educação, podendo ocorrer a pedido ou exofficio;
II - a rescisão do contrato administrativo a pedido do servidor impede que o
mesmo seja recontratado no período inferior a 60 (sessenta) dias da última rescisão.
III - a rescisão do contrato administrativo ex officio ocorrerá nas seguintes
situações:
a) redução do número de aulas ou de turmas;
b) provimento do cargo;
c) retorno do titular;
d) ocorrência de faltas injustificadas no mês, de até 5% (cinco por cento)
de sua carga horária mensal de trabalho;
e) transgressão às normas próprias do Município;
f) designação em desacordo com a legislação vigente por responsabilidade
do Sistema Público Municipal;
g) designação em desacordo com a legislação vigente por responsabilidade
do servidor;
h) quando houver necessidade de ampliação da carga horária do professor
efetivo;
i) desempenho que não recomende a permanência do servidor, após
avaliação feita pela escola e referendada pelo Colegiado ou pela Secretaria Municipal de
Educação;
j) rescisão imediata, quando o servidor sofrer 03 (três) advertências por
escrito;
§ 1º- A rescisão do contrato administrativo prevista nas alíneas“a”, “b”, “c”, “f”
e “h” não impedem nova contratação do servidor.
§ 2º O servidor cujo contrato for rescindido exofficiopor uma das hipóteses
previstas nas alíneas“d”, “e”, “g”, “i” e “j” só poderá ser novamente contratados na rede
municipal após 01 (um) ano de rescisão do contrato administrativo.
CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 7º - Respeitada a licitude de acúmulo de cargo, o candidato poderá
concorrer a uma segunda contratação na mesma rede municipal de ensino, se no
momento da contratação não estiver presente outro candidato que tenha a mesma
habilitação, ainda não contratado.
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§ 1°O candidato não poderá usar a mesma contagem de tempo para
concorrer ao 2º cargo.
§ 2° O candidato não poderá concorrer à vaga, utilizando tempo já averbado
em cargo efetivo para fins de recebimento de vantagens como quinquênio e licençaprêmio.
Art. 8º - Será vedada a participação nos editais do ano de 2021, os
servidores que tiverem desempenho insatisfatório em avaliação de desempenho no
decorrer do ano letivo de 2020, bem como 03 (três) ocorrências registradas no ano de
2020, conforme critérios definidos pela Secretaria Municipal de Educação.
Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº
014/2019.
Art. 10º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Carlos Chagas/MG, aos 03 dias do mês
de Janeiro do ano de 2020.

Acássio Vieira de Azeredo Coutinho
Prefeito Municipal
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