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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM  

Secretaria Municipal de Educação  

Rua Coimbra, nº 100 - Bairro: Santa Cruz Industrial – Contagem /MG  

CEP: 32340-490  - Telefone: (31) 3352 - 5369  

e-mail: gestaoseduc@edu.contagem.mg.gov.br  

  

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  

EDITAL PMC N° 04/2020  

  

O Prefeito do Município de Contagem (MG), Alexis José Ferreira de Freitas, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, com fulcro 
na Lei Orgânica do Município de Contagem, atendendo à demanda da 
Secretaria Municipal de Educação, e:  

  

CONSIDERANDO que o prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado 

PMC nº 03/2018, homologado em 05 de julho de 2018, conforme publicação no 
Diário Oficial Eletrônico de Contagem, datado de 10 de julho de 2018, Edição nº 
4.380 e prorrogado por mais um ano, tem validade somente até o dia 03 de 
julho de 2020 e os candidatos aprovados não tem comparecido às chamadas 
públicas;  

O MUNICÍPIO DE CONTAGEM, através da Secretaria Municipal de Educação, 
nos termos do disposto na Lei Municipal e no uso de suas atribuições legais, 
torna pública a abertura das inscrições para o PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA para os cargos de 
Pedagogo, Professor de Educação Básica PEB 1 e Professor de Educação 
Básica PEB 2 (Arte, Inglês e Ensino Religioso). Este processo seletivo reger-

se-á nos termos da legislação vigente e ainda de acordo com as normas 
estabelecidas neste Edital.  

  

1 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:  

1.1 - O Processo Seletivo Simplificado será executado pela Secretaria Municipal 
de Educação, em parceria com a Secretaria Municipal de Administração e será 
organizado por Comissão Especial, a ser instituída, responsável por todo o 
Processo de Seletivo Simplificado.  
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1.2 - O Processo Seletivo Simplificado consistirá de etapa única (eliminatória e 
classificatória).  

1.3 - O Processo Seletivo Simplificado visa o recrutamento de pessoal para os 
cargos constantes no Anexo II deste Edital;  

1.4 - Os contratos firmados serão por tempo determinado para atender a 
necessidade temporária de excepcional interesse público nos moldes da Lei 
Municipal nº. 4.288, de 30 de setembro de 2009.  

1.5 - O Processo Seletivo Simplificado terá validade de 12 (doze) meses, 
podendo ser prorrogado por igual período.  

  

2 – DAS VAGAS:   

2.1 - O Processo Seletivo Simplificado visa à composição de quadro para 
contratações temporárias de excepcional interesse público, em caráter de 
urgência, conforme estabelece o artigo 37, inciso IX, da Constituição da 
República Federativa do Brasil, para os cargos constantes no ANEXO II deste 
edital, profissionais do Quadro de Pessoal da Administração Direta do Poder 
Executivo do Município de Contagem, nos termos da legislação vigente e ainda 
de acordo com as normas estabelecidas neste Edital.  

2.2 - Os vencimentos, a carga horária e os requisitos mínimos do profissional 
estão especificados no Anexo II.  

  

3 - DAS VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA E 
NEGROS OU PARDOS  

1. - Disposições gerais sobre as inscrições para pessoas com 
deficiência.  

3.1.1 - Em conformidade ao disposto no art. 8º, §2º da Lei Municipal nº 2.160/90, 
ficam reservadas 10% (dez por cento) das vagas deste Processo Seletivo 
Simplificado para pessoas com deficiência, desde que as atribuições do cargo 
sejam compatíveis com a deficiência do candidato.  

3.1.1.1 - Conforme o §1º do art. 1º da Lei Municipal nº 2.876 /1996, se na 
aplicação do percentual de 10% (dez por cento) do total de vagas reservadas a 
cada cargo resultar número fracionado, arredondar-se-á a fração igual ou 
superior a 0,5 (cinco décimos) para o número inteiro subseqüente e a fração 
inferior a 0,5 (cinco décimos) para o número inteiro anterior.   

3.1.2 - Surgindo novas vagas no decorrer do prazo de validade deste Processo 
Seletivo Simplificado, 10% (dez por cento) delas serão, igualmente, destinadas a 
candidatos com deficiência já aprovados neste Processo Seletivo Simplificado.  
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3.1.3 - Os candidatos com deficiência, resguardadas as condições previstas no 
Decreto Federal n. 3.298/1999, particularmente em seu art. 40, participarão do 
Processo Seletivo Simplificado em igualdade de condições com os demais 
candidatos, no que se refere aos critérios de aprovação e à nota mínima exigida 
para aprovação.  

3.1.4 - O candidato com deficiência, ao se inscrever no Processo Seletivo 
Simplificado, deverá observar a compatibilidade das atribuições do cargo ao qual 
pretende concorrer com a sua deficiência.  

3.1.5 - Poderá concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência o 
candidato, que se enquadrar nas categorias discriminadas no art. 4º do Decreto 
Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto Federal nº 
5.296, de 2 de dezembro de 2004, a seguir transcrito:  

“Art. 4º É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas 
seguintes categorias:  

I – deficiência física – alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos 
do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, 
apresentando se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, 
monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, 
hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, 
nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as 
deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho 
de funções;  

II – deficiência auditiva – perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 
1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz;  

III – deficiência visual – cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 
0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa 
acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; 
os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos 
for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das 
condições anteriores;  

IV – deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à 
média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a 
duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:  

a) comunicação;  

b) cuidado pessoal;  

c) habilidades sociais;  

d) utilização dos recursos da comunidade;  
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e) saúde e segurança;  

f) habilidades acadêmicas;  

g) lazer; e  

h) trabalho;  

V – deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências.”  

3.1.5.1 - Enquadra-se, ainda, como deficiente visual, o candidato com visão 
monocular, conforme a Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça – STJ.  

3.1.6 - O candidato com deficiência, durante o preenchimento do Requerimento 
de Inscrição, além de observar os procedimentos descritos no subitens 3.2 a 
3.2.8 deste Edital, deverá proceder da seguinte forma:  

a) inscrever-se como deficiente, manifestando, assim, interesse em concorrer às 
vagas destinadas aos candidatos com deficiências;  

b) selecionar o tipo de deficiência.  

3.1.7 - O candidato com deficiência que não preencher os campos específicos 
do Requerimento de Inscrição e não cumprir o determinado neste Edital terá a 
sua inscrição processada como candidato de ampla concorrência e não poderá 
alegar posteriormente essa condição para reivindicar a prerrogativa legal.  

3.1.8 - O candidato com deficiência que desejar concorrer às vagas reservadas 
para ampla concorrência poderá fazê-lo por opção e responsabilidade pessoal, 
assinalando a referida opção no Requerimento de Inscrição, não podendo, a 
partir de então, concorrer às vagas reservadas para pessoas com deficiência, 
conforme disposição legal.  

3.1.9 - O candidato com deficiência classificado para as vagas destinadas às 
pessoas com deficiência, quando convocado para contratação, será submetido a 
exame médico pré-admissional realizado pela Diretoria de Medicina e 
Segurança do Trabalho da Prefeitura de Contagem ou entidade contratada para 
este fim, que avaliará a compatibilidade da sua deficiência com as atribuições da 
função  para a qual prestou o Processo Seletivo Simplificado.  

3.1.9.1 - Nos termos do subitem 3.1.9, o candidato deverá apresentar o laudo 
médico, original ou cópia autenticada em serviço notarial e de registros (Cartório 
de Notas), expedido no prazo máximo de 90 (noventa) dias antes da data do 
exame pré-admissional, assinado por médico especialista, que atestará a 
espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID – com a 
provável causa da deficiência.  

3.1.9.2 - O médico da Diretoria de Medicina e Segurança do Trabalho da 
Prefeitura de Contagem ou entidade contratada para este fim emitirá atestado de 



 5 

saúde ocupacional, o qual deverá expressar, obrigatoriamente, a categoria em 
que se enquadra a pessoa com deficiência, nos termos do artigo 4º do Decreto 
Federal n° 3.298/1999 e suas alterações, conforme transcrito no subitem 3.1.5 
deste Edital.  

3.1.9.3 - O Laudo Médico citado no subitem 3.1.9.1 será considerado para 
análise do enquadramento previsto no artigo 4º do Decreto Federal n° 
3.298/1999 e suas alterações, conforme transcrito no subitem 3.1.5 deste Edital.  

3.1.9.4 - O Laudo Médico mencionado nos subitens 3.1.9.1 e 3.1.9.3 terá 
validade somente para este Processo Seletivo Simplificado e não será 
devolvido, ficando a sua guarda sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal 
de Contagem, que o guardará no prazo estabelecido na tabela de temporalidade 
documental.  

3.1.9.5 - Na falta do laudo médico mencionados nos subitens 3.1.9.1 e 3.1.9.3 
ou quando não contiver as informações indicadas no item 3 e seus subitens, o 

candidato perderá o direito de permanecer na lista de qualificado como pessoa 
com deficiência e passará para a relação de ampla concorrência, obedecida 
rigorosamente a ordem de classificação.  

3.1.9.6 - Os candidatos considerados com deficiência, se classificados, além de 
figurarem na lista geral de classificação, terão seus nomes publicados em 
separado.  

3.1.9.7 - Caso o candidato não tenha sido qualificado como pessoa com  
deficiência passará para a relação de ampla concorrência, obedecida 
rigorosamente a ordem de classificação.  

3.1.9.8 - As vagas reservadas a pessoas com deficiências não firmadas 
reverterão aos demais candidatos classificados, de ampla concorrência, 
observada a ordem classificatória dos quais foram subtraídas.  

3.1.9.9 - A primeira contratação de candidato deficiente, classificado no 
Processo Seletivo público, dar-se-á para preenchimento da 5ª (quinta) vaga 
relativa ao cargo de que trata o presente Edital e as demais ocorrerão na 21ª 
(vigésima primeira), 41ª (quadragésima primeira), 61ª (sexagésima primeira) 
vaga e assim sucessivamente, durante o prazo de validade do processo seletivo 
público, obedecido o disposto nos itens 3.1.1 e 3.1.2.  

  

3.2 - CANDIDATOS NEGROS OU PARDOS (Lei Municipal nº 4.714, de 09 de 
janeiro de 2015)  

3.2.1 - Ficam asseguradas 20% (vinte por cento) de vagas aos negros nos 
termos da Lei Municipal nº 4714, de 09 de janeiro de 2015, e dos termos 
dispostos neste Edital.  
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3.2.2 - Conforme o §2º do art. 1º da Lei Municipal nº 4714, de 09 de janeiro de 
2015, na hipótese de quantitativo fracionado para o número de vagas 
reservadas a candidatos negros ou pardos, este será aumentado para o primeiro 
número inteiro subseqüente, em caso de fração igual ou maior a 0,5 (zero 
vírgula cinco), ou diminuído para número inteiro imediatamente inferior, em caso 
de fração menor que 0,5 (zero vírgula cinco).  

3.2.3 - Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros ou pardos 
aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no Requerimento de Inscrição 
do Processo Seletivo Simplificado, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia Estatística - IBGE.  

3.2.4 - O candidato negro ou pardo, classificado para as vagas destinadas às 
pessoas negras ou pardos, quando contratado deverá entregar, documento 
oficial (certidão de nascimento própria ou dos pais) – original ou cópia 
autenticada em cartório ou declaração registrada em cartório atestando quanto à 
cor negra ou parda.  

3.2.4.1 - O documento mencionado no item 3.2.4, deverá ser entregue na 
Prefeitura Municipal de Contagem, situada no endereço: Praça Tancredo Neves, 
nº 200 – Bairro: Camilo Alves, Contagem/MG, no horário de 8h às 17h, no 
horário de 8h às 17h, dentro do prazo previsto para a contratação.  

3.2.5 - Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será 

eliminado do Processo Seletivo Simplificado e, se houver sido contratado, ficará 
sujeito à anulação da sua admissão ao serviço público, após procedimento 
administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, 
sem prejuízo de outras sanções cabíveis.  

3.2.6 - Os candidatos negros ou pardos concorrerão concomitantemente às 
vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a 
sua classificação no Processo Seletivo Simplificado.   

3.2.7 - Os candidatos considerados negros ou pardos, se classificados, além de 
figurarem na lista geral de classificação, terão seus nomes publicados em 
separado.  

3.2.8 - A primeira contratação de candidato negro ou pardo, classificado no 
Processo Seletivo Simplificado, dar-se-á para preenchimento da 3ª (terceira) 
vaga relativa à função de que trata o presente Edital e as demais ocorrerão na 
6ª (sexta), 11ª (décima primeira), 16ª (décima sexta), 21ª (vigésima primeira) 
vaga e assim sucessivamente, durante o prazo de validade do Processo Seletivo 
Simplificado, obedecido o disposto nos itens 3.2.1 e 3.2.2.  

3.2.9 - Os candidatos negros ou pardos aprovados dentro do número de vagas 
oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do 
preenchimento das vagas reservadas.   
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3.2.10 - Em caso de desistência de candidato negro ou pardo aprovado em vaga 
reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro ou pardo 
posteriormente classificado.   

3.2.11 - Na hipótese de não haver número de candidatos negros ou pardos 

aprovados suficiente para ocupar as vagas reservadas, as vagas remanescentes 
serão revertidas para a ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais 
candidatos aprovados, observada a ordem de classificação.  

3.2.12 - Surgindo novas vagas no decorrer do prazo de validade deste Processo 
Seletivo Simplificado, 20% (vinte por cento) delas serão, igualmente, reservadas 
a candidatos negros ou pardos aprovados neste Processo Seletivo Simplificado.  

3.2.13 - Os candidatos às vagas reservadas aos negros participarão deste 
Processo Seletivo Simplificado em igualdade de condições com os demais 
candidatos no que concerne às exigências estabelecidas neste Edital.  

  

4 – DAS INSCRIÇÕES:  

4.1 - As inscrições serão gratuitas e estarão abertas, para todos os cargos, de 
04 de março de 2020 a 18 de março de 2020 de segunda a sexta feira, das 

09h às 11h30min e das 13h30min às 16h e deverão ser feitas na sede da 
Secretaria Municipal de Educação, Rua Coimbra, nº 100 - Bairro: Santa Cruz 
Industrial – Contagem /MG, CEP: 32340-490  - Telefone: (31) 3352 - 5369.  

4.2 - A inscrição será realizada pessoalmente pelo(a) candidato(a), não sendo 
aceita procuração.  

4.3 - Não serão aceitas inscrições por correspondência.  

4.4 - A inscrição implica em compromisso tácito, por parte do candidato, em 
aceitar as condições estabelecidas no presente Edital.  

4.5 - Para efetuar a inscrição o candidato deverá certificar-se de que preenche 
todos os requisitos exigidos para a participação no processo seletivo.  

4.6 - São condições para a inscrição:  

a) ser brasileiro(a) ou estrangeiro(a) nos termos da Constituição da República de 
1988;  

b) ter na data da inscrição a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;  

c) estar em dia com as obrigações eleitorais;  

d) estar em dia com as obrigações militares quando do sexo masculino;  

e) estar em gozo dos direitos políticos e civis;  
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f) gozar de boa saúde física e mental e não ser portador de necessidades 
incompatíveis com o exercício das funções atinentes à vaga a que concorre;   

g) preencher e assinar a ficha de inscrição.  

4.7 - São documentos necessários para o ato de inscrição:  

a) Cédula de identidade (original e cópia);  

b) CPF (original e cópia);  

c) Comprovante de residência (original e cópia);  

d) Diploma ou certificado de conclusão de escolaridade exigida (original e 
cópia);  

e) Comprovante de votação da última eleição (original e cópia) ou certificado de 
quitação eleitoral;  

f) Certificado reservista ou de dispensa militar, quando for do sexo masculino 
(original e cópia);  

g) Apresentar, em envelope lacrado e identificado, o currículo atualizado e 
comprovado (cópias dos respectivos certificados de escolaridade e experiências 
profissionais citadas);  

I - A declaração falsa ou inexata dos dados constantes na ficha de inscrição, 
bem como a apresentação de documentos falsos ou inexatos, determinará o 
cancelamento imediato da inscrição e a anulação de todos os atos decorrentes, 
em qualquer época, sujeitando-se o requerente à ação penal.  

II - As inscrições que não satisfizerem as exigências contidas neste Edital serão 
indeferidas de forma fundamentada, por ato da Comissão Organizadora do 
Processo Seletivo.  

III - Após a data e horário de inscrição fixado, com o término do prazo para o 
recebimento das inscrições, não serão admitidas quaisquer outras, sob qualquer 
condição ou pretexto.  

4.8 - Do procedimento para a inscrição:  

4.8.1 - No ato da inscrição os candidatos deverão:  

a) Preencher a ficha de inscrição (Anexo III);  

b) Apresentar todos os documentos constantes no item 4.7 deste Edital.  

4.9 - Serão reservadas vagas às pessoas com deficiência física, para os cargos 
cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência, na proporção de 10% 
(dez por cento) do total das contratações realizadas para o cargo a que 
concorrem, considerando os critérios adotados pelo Tribunal de Contas do 
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Estado e a legislação municipal onde a porcentagem é aplicada para os cargos 
a partir de três vagas até chegar o limite mínimo de 10%.  

4.10 - Ficam asseguradas 20% (vinte por cento) de vagas aos negros nos 
termos da Lei Municipal nº 4714, de 09 de janeiro de 2015, e dos termos 
dispostos neste Edital.  

4.11 - Às pessoas com deficiência que pretendam fazer uso das prerrogativas 
que lhe são facultadas no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal e no 
artigo 37 do Decreto Federal 3.298, de 20 dezembro de 1999, que regulamenta 
a Lei nº 7853/89, é assegurado o direito de inscrição para os cargos, cujas 
atribuições sejam compatíveis com a deficiência.  

4.12 - O candidato com deficiência que pretenda se prevalecer da faculdade que 
lhe é assegurada deverá se manifestar neste sentido no ato da inscrição (Anexo 
III).  

4.13 - As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais 
previstas no Decreto Federal 3.298/99, particularmente em seu artigo 40, 
participarão do certame em igualdade de condições com os demais candidatos, 
no que se refere à análise curricular e entrevista; local de inscrição e de 
entrevista; e aos critérios de aprovação exigidos para todos os demais 
candidatos.   

4.14 - O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as 
instruções constantes neste item, não poderá impetrar recurso em favor de sua 
situação.  

  

5 – DO PROCESSO SELETIVO:  

5.1 - A seleção dos candidatos será feita por análise curricular, mediante análise 
e acompanhamento da COMISSÃO ESPECIAL DO PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO Nº 04/2020, designada por portaria a ser publicada pela 
Secretaria Municipal de Educação, após publicação deste edital.  

  

5.2 - Fase Única do Processo Seletivo Simplificado:  

5.2.1 - Nesta fase do Processo Seletivo Simplificado o candidato deverá 
entregar dentro do prazo determinado neste Edital, o Currículo padronizado na 
forma abaixo e cópia de todos os documentos comprobatórios com seus 
respectivos originais para verificação da autenticidade por um servidor técnico 
da administração municipal, que será avaliado e pontuado de acordo com o 
quadro de pontuação.  

5.2.1.1 - Dados Pessoais:  
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5.2.1.1.1 - Nome (completo/sem abreviações);  

5.2.1.1.2 - Endereço Completo (avenida/rua/estrada/rodovia, número, 
complemento, bairro, estado e CEP);  

5.2.1.1.3 - Estado Civil;  

5.2.1.1.4 - Contato (telefone residencial, telefone comercial, telefone celular e e-
mail);  

5.2.1.1.5 - Nacionalidade;  

5.2.1.1.6 - Naturalidade;  

5.2.1.2 - Formação Acadêmica:  

5.2.1.2.1 - Graduado (curso, instituição de ensino superior e ano de conclusão);  

5.2.1.2.2 - Especialização (curso, instituição de ensino superior e ano de 
conclusão);  

5.2.1.2.3 - Mestrado (curso, instituição de ensino superior e ano de conclusão);  

5.2.1.2.4 - Doutorado.  

  

5.2.1.3 - Experiência Profissional:  

5.2.1.3.1- Experiências profissionais compatíveis com as atribuições do cargo ao 
qual o candidato está concorrendo;  

  

5.2.2 - A fase única do Processo Seletivo Simplificado será pontuada, conforme 
a Tabela de Pontuação abaixo e de acordo com o cargo que o candidato 
concorrerá.  

5.2.3 - Na análise curricular, serão considerados apenas a experiência e títulos 
constantes na tabela de pontuação curricular.  

5.2.4 - Toda experiência profissional deverá ser comprovada através de:  

a) registro na carteira profissional, com cópia das folhas de identificação, 
admissão e rescisão. Caso não haja rescisão, apresentar cópia dos 
contracheques dos últimos 03 (três) meses; ou  

b) contrato de trabalho; ou  

c) certidão de contagem de tempo; ou  

d) termo de posse;  
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e) o tempo de experiências profissionais similares em períodos concomitantes 
será contado apenas uma vez.  

TABELA DE PONTUAÇÃO CURRICULAR  

  

Para todos os cargos  

Experiência Profissional  Tempo  
Valor 

Unitário 
(Pontos)  

Ano de experiência na área de 
atuação do cargo pretendido  

De 06 à 36 meses  1,0  

De 37 à 60 meses  2,0  

Acima de 61 meses  3,0  

  

  

Títulos  
Quantidade de 

Títulos 
(Máximo)  

Valor Unitário (Pontos)  

Curso de pós graduação lato 
sensu (qualquer área), com 
mínimo de 360 horas e aprovada 
pelo MEC;  

2  0,5  

Curso de pós graduação lato 
sensu na área de educação, com 
mínimo de 360 horas e aprovada 
pelo MEC;  

2  1,5  

Mestrado  1  5,0  

Doutorado  1  7,0  

  

  

7- DA CLASSIFICAÇÃO:  

7.1 - A classificação final dos candidatos dar-se-á do resultado da etapa única. 
Serão classificados os candidatos com nota igual ou superior a 1 (um).  
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7.2 - Os candidatos classificados serão chamados obedecendo a ordem 
decrescente de pontos.  

7.3 - Na classificação final, entre candidatos com igual número de pontuação, 
serão critérios de desempate:  

1º) Maior tempo de experiência profissional no cargo pretendido;  

2º) Titulação de maior valor;  

3º) Maior idade.  

   

8 - DO RECURSO:  

8.1 - O recurso poderá ser feito em até 02 (dois) dias úteis, após a publicação do 
resultado, conforme constante no Anexo I.  

8.2 - O recurso deverá conter o nome do candidato recorrente, o número de 
inscrição, o endereço completo, telefone e assinatura do mesmo, sua 
fundamentação e será dirigido à Comissão Especial instalada no endereço da 
Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Coimbra, nº 100 - Bairro: 
Santa Cruz Industrial – Contagem /MG, CEP: 32340-490  - Telefone: (31) 3352 - 
5369, conforme modelo constante do Anexo IV.  

8.3 - A Comissão Especial decidirá sobre este no prazo de 48 (quarenta e oito) 
horas.  

8.4 - Os recursos somente poderão ser apreciados se apresentados 
tempestivamente.  

8.5 - Findo o prazo para o recurso, o processo seletivo será homologado pela 
Comissão Especial do Processo Seletivo Simplificado.  

  

9 - RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO:  

9.1 - A divulgação do resultado final do Processo Seletivo Simplificado, após a 
análise dos respectivos recursos apresentados, será publicada no Diário Oficial 
do Município de Contagem.  

 10 - DA CONVOCAÇÃO:  

10.1 - Os candidatos aprovados no processo seletivo simplificado serão 
convocados conforme necessidade da Secretaria Municipal de Educação.  

10.2 - Os candidatos serão convocados, sendo respeitada a ordem de 
classificação.  
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11 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

11.1 - A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas contidas 

neste Edital, pressupondo conhecimento integral de seus termos, não podendo 
alegar ignorância.  

11.2 - O não atendimento, pelo candidato, à convocação efetuada, implicará em 
sua desistência do processo seletivo.  

11.3 - Todas as datas deste certame estão disponíveis no Anexo I – 

Cronograma;  

11.4. Todas as publicações referentes ao Processo Seletivo Simplificado serão 
feitas no Diário Oficial Eletrônico do Município de Contagem – DOC.e e serão 
divulgadas no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos.  

11.5. A publicação das informações referentes ao Processo Seletivo Simplificado 
dar-se-á através do sitio eletrônico da Prefeitura Municipal de Contagem, qual 
seja o endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos.  

11.6. Os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado integrarão o 

quadro de vagas-reserva para contratação temporária, regida pela Lei Municipal 
4.288, de 30 de setembro de 2009, e Lei Municipal 4.797, de 23 de dezembro de 
2015, na Administração Direta do Poder Executivo do Município de Contagem.  

11.7. As contratações temporárias a que se referem este Edital serão celebradas 
pelo prazo de até 01 (um) ano, podendo esse prazo ser prorrogado, por mais 
uma vez, por igual período.  

11.8. O processo seletivo simplificado tem a validade de 01 (um) ano, podendo 
ser prorrogado apenas uma única vez e por igual período, a critério exclusivo da 
Prefeitura do Município de Contagem.  

11.9. O candidato aprovado deverá manter, durante o prazo de validade do 

processo seletivo, seu endereço atualizado junto à Superintendência de Gestão 
de Pessoas, incluindo contatos telefônicos e e-mail, visando a eventuais 
convocações, não cabendo qualquer reclamação posterior, caso não seja 
possível à instituição convocá-lo por falta da citada atualização.  

11.10. O chamamento dos candidatos às vagas de contrato administrativo será 

por meio de Convocação Pública, conforme Portaria nº 006, de 15 de maio de 
2017, da Secretaria Municipal de Educação, publicada no DOCe edição 4110. 
Informações podem ser obtidas pelos telefones: (31) 3352-5368 / 3352-5369 / 
3391-9006 / 3352-5371 / 3352-5412.       

11.10.1 A Convocação Pública de que trata o subitem 11.10, dar-se-á através de 

Edital de Convocação, emitido pela Secretaria Municipal de Educação, publicado 
no Diário Oficial de Contagem – “DOC-e”, divulgado no Site 

http://www.contagem.mg.gov.br/concursos
http://www.contagem.mg.gov.br/concursos
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www.contagem.mg.gov.br/concursos, na página correspondente ao processo 
seletivo, contendo as orientações quanto ao número de vagas, local, data, hora 
dos chamamentos, bem como outras que se fizerem necessárias.  

11.11. O candidato classificado no Processo Seletivo Simplificado, quando 

convocado, deverá apresentar os seguintes documentos:  

 Certidão de nascimento ou casamento (ou equivalente) – (Original e 

cópia)  

 Documento de identidade Oficial com foto – (Original e cópia)  

 Título Eleitoral - (Original e cópia) – em caso de uso do E-Título deverá 

ser impresso um print da tela do smartphone e afins com o QR Code Visível  

 Comprovantes da última votação 1° e 2° turno 2018 e/ou certidão de 

quitação eleitoral – (Original e cópia). (Para obter certidão de quitação 

eleitoral, acessar: http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-

quitacao-eleitoral)  

 Comprovante de Cadastro de Pessoa Física – CPF (original e cópia)  

 Certificado de reservista (Candidatos do sexo masculino) – Original e 

cópia  

 Comprovante de endereço: Conta de água, luz ou telefone (recente, 

nominal ao candidato, cônjuge ou pais) – (Original e cópia)  

 Somente serão aceitos comprovantes de endereço dos dois últimos 

meses, nominal ao candidato, cônjuge ou pais;   

 Nos casos do comprovante de endereço estar em nome de 

proprietário do imóvel ex: Aluguel apresentar Contrato de 

Locação   devidamente registrado original e cópia   

 Demais casos em que o Comprovante de Endereço estiver em 

nome de terceiros será necessário o preenchimento da Declaração 

de Terceiro e cópia de Identidade do declarante.  

 Comprovante de PIS/PASEP (Somente será aceito o número IMPRESSO 

na Carteira de Trabalho, ou documento expedido pelo Ministério do Trabalho 

(Original e cópia). (NÃO será aceito Cartão Cidadão; Escrito à caneta na 

CTPS; NIS ou NIT)  

 Atestado de sanidade física e mental (ADMISSIONAL); (Expedido pela 

Clínica determinada)   

 Diploma, certificado ou atestado de conclusão do curso exigido para a 

função pretendida (diploma conforme exigido no edital – só serão aceitas 

declarações de curso com datas de expedição ATUALIZADAS DE NO 

http://www.contagem.mg.gov.br/concursos
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MÁXIMO 60 DIAS, para os candidatos com formação após dezembro/2017, 

conclusões anteriores OBRIGATORIEDADE DO DIPLOMA). (Original e 

cópia)  

 Atestado de bons antecedentes (expedido pelo instituto de identificação). 

(Para obter o atestado de bons antecedentes acessar: 

https://wwws.pc.mg.gov.br/atestado/inicial.do;jsessionid=B233C0B2743BE40

244EF3375C281501F?evento=cookie)  

 Declaração de bens, na forma do Art. 217 da Lei Orgânica do Município 

de Contagem. (Será fornecido no momento da contratação formulário para 

preenchimento da declaração de bens.)  

 Para servidor aposentado, trazer cópia da carta de concessão.  

 Cópia de documento comprobatório de agência e conta do Banco 

Santander (Banco Licitado pela Prefeitura Municipal de Contagem), caso o 

candidato não seja correntista do Banco Santander, será fornecido no momento 

da contratação formulário próprio para abertura de conta.  

 No caso de aprovado na lista para deficientes, o candidato convocado será 

avaliado pela Gerência de Medicina e Segurança do Trabalho da Prefeitura 

Municipal de Contagem. Telefone (31)3395-2530.  

 Nas situações em que o candidato já possuir cargo público em alguma 

esfera da Administração Pública, (Municipal, Estadual ou Federal) gentileza 

apresentar declaração que conste a natureza e atribuições do cargo, carga 

horária e horário/turno trabalhado. (Documento obrigatório nos casos de 

acúmulo de cargo ou empregos públicos).   

 

11.12. As fotocópias dos documentos deverão estar acompanhadas dos 

respectivos originais, para conferência.  

11.13. O candidato convocado que, por qualquer motivo, não apresentar, em 
tempo hábil, a documentação completa citada no item 11.11 deste Edital, ficará 

automaticamente desclassificado e perderá sumariamente o direito à 
contratação.  

11.14. Ainda que aprovado neste processo seletivo simplificado, não será 
admitido para o respectivo cargo, candidato ou ex-servidor que tenha sido 
demitido ou destituído do cargo em comissão por infringência do artigo 127, 
inciso I, IV, VIII, X e XI, da Lei Municipal nº 2.160/90 (Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Contagem).   

11.15. O aprovado terá exercício em qualquer das Unidades Escolares da rede 
Municipal de Ensino, onde haja necessidade daquele profissional.  
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11.16 Todas as informações e orientações a respeito deste processo seletivo 
simplificado até a data da homologação poderão ser obtidas:  

a) pessoalmente na Secretaria Municipal de Educação, situada na Rua Coimbra, 
100 - Santa Cruz Industrial, Contagem - MG, CEP 32340-490 no horário das 9h 
às 11h30min e das 13h30min às 16h, de segunda a sexta-feira (exceto feriado 
ou recesso) ou;  

b) pelo telefone (31) 3352-5369 ou;  

c) pelo e-mail gestaoseduc@edu.contagem.mg.gov.br ou no endereço eletrônico 
www.contagem.mg.gov.br/concursos.  

11.17. A Prefeitura Municipal de Contagem poderá homologar, por atos 

diferentes e em épocas distintas, o resultado final dos diversos certames.  

11.18. Os casos omissos ou duvidosos, que não tenham sido expressamente 
previstos no presente Edital, serão resolvidos pela Comissão de 
acompanhamento do Processo Seletivo Simplificado.  

 

 

11.19. Caberá à Prefeitura Municipal de Contagem a homologação deste 

Processo Seletivo Simplificado, objeto do presente Edital.  

  

Palácio do Registro em Contagem, aos 03 de março de 2020.  

  

  

  

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS  

Prefeito Municipal  

http://www.contagem.mg.gov.br/concursos
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Anexo I   

  

CRONOGRAMA  

  

ETAPAS / FASES  DATAS / PERÍODOS  

Publicação do Edital  03/03/2020  

Período de Inscrições  04/03/2020 a 18/03/2020  

Resultado da Avaliação 
Curricular  

20/03/2020  

Recebimento de Recursos  23/03 e 24/03/2020  

Resultado do Julgamento dos 
Recursos  

26/03/2020  

Resultado Final após Recursos  26/03/2020  

Homologação  26/03/2020  
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Anexo II 

 TABELA DE REFERÊNCIA  

  

Cód.  Cargo  

Vagas  

Requisitos  

Escolaridade  

Venc  

em  

R$  

Jornada  

de  

Trabalho   

Semanal  

Ampla  

Conc  

Pessoa  

com  

Defic. 

(10%)  

Negros  

ou   

Pardos  

(20%)  

Total  

301  Pedagogo  7  1  2  10  

Ensino 
Superior 

completo em 

Pedagogia  

2.390,23  22 horas e 
30 min.  

302  

Professor de   

Educação   

Básica PEB 1  

14  2  4  20  

Curso 
Superior 

Normal ou 
Magistério 

Superior ou 

Pedagogia 
com ênfase 
nas séries 

iniciais.  

2.390,23  22 horas e 
30 min.  

303  

Professor de   

Educação   

Básica PEB 2  
Arte  

7  1  2  10  

Curso 
Superior com 
licenciatura 

plena na área 

de atuação  

2.390,23  22 horas e 
30 min.  

304  

Professor de   

Educação   

Básica PEB 2  
Inglês  

3  1  1  05  

Curso 
Superior com 

licenciatura 
plena na área 
de atuação  

2.390,23  22 horas e 
30 min.  

305  

Professor de   

Educação   

Básica PEB 2  
Ensino 

Religioso  

3  1  1  05  
* vide   

abaixo  
2.390,23  22 horas e 

30 min.  

  

* 1 - Diploma devidamente registrado de curso superior com Licenciatura Plena 

em Ensino religioso, Ciências da Religião ou Educação Religiosa, Expedido por 
Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo órgão competente; ou   

2- Diploma devidamente registrado de Curso Superior com Licenciatura Plena 
em qualquer área do conhecimento, expedido por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo órgão competente, cuja matriz curricular inclua conteúdo 
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relativo a Ciências da Religião, Metodologia e Filosofia do Ensino Religioso ou 
Educação Religiosa, com carga horária mínima de quinhentas horas; ou  

 3 - Diploma devidamente registrado de curso superior com licenciatura Plena 
em qualquer área do conhecimento acrescido de certificado de pós-graduação 
lato sensu em Ensino Religioso ou Ciências da Religião, com carga horaria 
mínima de trezentos e sessenta horas, expedidos por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo órgão competente; ou  

 4 - Diploma devidamente registrado de curso superior com Licenciatura Plena 
em qualquer área do conhecimento, expedido por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo órgão competente, acrescido de curso de pós-graduação 
stricto sensu em nível de Mestrado ou Doutorado, em Ensino Religioso ou 
Ciências da Religião, reconhecido pelo MEC; ou   

5 - Diploma devidamente registrado de curso superior com Licenciatura Plena 
em qualquer área do conhecimento, expedido por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo órgão competente, acrescido de curso de Metodologia e 
Filosofia do Ensino Religioso oferecido até 06 de janeiro de 2005; ou   

6 - Diploma devidamente registrado de curso superior de Bacharelado ou 
Tecnólogo com habilitação específica em Ensino Religioso, Ciências da Religião 
ou Educação Religiosa, acrescido de Programa Especial de Formação 
Pedagógica de Docentes, expedidos por Instituição de Ensino Superior 
reconhecida pelo órgão competente.  

  

OBSERVAÇÃO:  

O contratado para prestar serviços em escolas localizadas na região de Nova 
Contagem fará jus à Gratificação de Incentivo à Lotação e à Fixação - GILF, 
 correspondente a 10% (dez por cento) do valor do vencimento básico.  



 20 

Anexo III  

FICHA DE INSCRIÇÃO  

SENHOR(A) PRESIDENTE DA COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO Nº 04/2020, VENHO REQUERER INSCRIÇÃO PARA O CARGO  DE:   

(   ) CARGO: PEDAGOGO  

(   ) CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB 1  

(   ) CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB 2 - ARTE  

(   ) CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB 2 - INGLÊS  

(   ) CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB 2 - ENSINO RELIGIOSO  

*Apenas 01 (uma) opção deve ser assinalada.  

Inscrição Nº________________  

Eu,___________________________________________________________________
_________ filho(a) de _____________________________________, e de 
_________________________________________ natural de ___________________, 
nascido(a) em __/__ /____, portador (a) da cédula de identidade RG n°. 
______________, expedida por ______________, domiciliado(a) na _____________, 
Nº ___, Bairro _______________________, Cidade ___________________, Estado 
________________, CEP _________________, telefone fixo com DDD n°. (   
)__________________ , telefone celular com DDD n° (   )______________ , e-mail 
____________________________ , portador de deficiência – sim (__)  não (___) - 
Qual: _____________________________________________________________, 
concorrendo a quota de negro ou pardo – sim (__) não (__) ,preenchendo os requisitos 
do Edital e juntando os documentos exigidos, venho requerer minha inscrição no 
Processo Seletivo Simplificado nº 04/2020.  

  

  

Pede deferimento.  

  

Aos _______de ______________________ de 2020.  

  

  

  

Assinatura do(a) Candidato(a)  
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Assinatura do Servidor  

  

Observação: se possível, trazer a ficha de inscrição preenchida, visando agilizar o 

atendimento  

  

  

  

Inscrição Nº ___________________  

Cargo: _______________________  

Nome: ____________________________________________________  

  

Via do candidato   

Assinatura do servidor:_____________________________  

Data:___/____/_____.  
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Anexo IV  

  

FORMULÁRIO PARA RECURSO   

  

Nº de Inscrição: ______________  

Nome do Candidato: ___________________________________________________  

Endereço: ____________________________________________________________  

Telefone: ____________  

 À Comissão Especial do Processo Seletivo Simplificado nº 04/2020,  

  

Como candidato ao processo seletivo para o cargo  de 
___________________________, solicito a revisão de minha Avaliação Curricular, sob 
os seguintes argumentos:   

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________  

  

Contagem, _______ de __________ de 2020.  

  

___________________________________  

Assinatura do Candidato  

 Atenção:  

1. Preencher o recurso com letra legível.  

2. Apresentar argumentações claras e concisas.  

3. Preencher o recurso em 02 (duas)  vias, das quais 01 (uma) será retida e outra 
permanecerá com o candidato, sendo atestada a entrega.  
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ANEXO V 

FORMULÁRIO PARA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS/EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL  

Nº de Inscrição: 
_________________________________________________________  

Nome do Candidato: _____________________________________________________  

Cargo: _______________________________________________________________  

  

TÍTULOS/EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

N1 N2 N3 N4 N5 TOTAL 

      

 

 Legenda:  

N1  
Ano de experiência na área de atuação do cargo 
pretendido  

N2  
Curso de pós graduação lato sensu (qualquer área), com 
mínimo de 360 horas e aprovada pelo MEC;  

N3  
Curso de pós graduação lato sensu na área de 
educação, com mínimo de 360 horas e aprovada pelo 
MEC;  

N4  Mestrado; 

N5 Doutorado;  

 

 

 OBSERVAÇÕES: 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

Assinatura da Comissão – Membro Avaliador  

*Formulário para uso exclusivo da Comissão Especial do Processo Seletivo 
Simplificado nº 04/2020  

 


