PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS – MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Tel. (35) 3472-1492
educacao@cachoeirademinas.mg.gov.br

EDITAL N.º 01, DE 04 DE JANEIRO DE 2019.
Estabelece critérios e define procedimentos para inscrição e
classificação de candidatos à designação para o exercício de função
pública temporária na Rede Municipal de Ensino de Cachoeira de
Minas.
A Secretária Municipal de Educação de Cachoeira de Minas, Estado de Minas
Gerais, no uso de suas atribuições e considerando a necessidade de definir critérios e
procedimentos para inscrição e classificação de candidatos à designação para o exercício
de função pública na Rede Municipal de Ensino, para o ano de 2019,
Resolve:
Art. 1º - TORNAR PÚBLICO que se encontram abertas as inscrições e
classificação de candidatos à designação para o exercício de função pública temporária na
Rede Municipal de Ensino de Cachoeira de Minas à seleção de pessoal para o
preenchimento das vagas existentes e daquelas que surgirem durante o seu prazo de
validade.
Art. 2º - Os candidatos à designação para função pública temporária nas escolas
municipais deverão efetuar sua inscrição na Secretaria Municipal de Educação – Praça da
Bandeira, nº 276 - centro – tel. (035)3472-1492 - Cachoeira de Minas – MG.
§1º - A inscrição (em formulário próprio) terá início às 8 horas do dia 07 (sete) de janeiro
de 2019 e será encerrada às 16 horas do dia 16 (dezesseis) de janeiro de 2019.
§2º - Poderão se inscrever os candidatos à designação para as seguintes funções públicas,
observados os critérios estabelecidos nos anexos:
1 - Professor de Educação Básica
2 – Monitor
3 - Servente Escolar
4 – Pedagogo
§3º - Não serão aceitas inscrições por qualquer outro meio não estabelecido nesta
Resolução.
Art. 3º - O candidato poderá realizar até 3 (três) inscrições, de livre escolha,
observando no ato de designação as normas vigentes para o acúmulo de cargos.
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Art. 4º - O preenchimento do formulário de inscrição deverá ser feito, completa e
corretamente, sob total responsabilidade do candidato, mesmo quando efetuado através de
representação de terceiros mediante procuração.
§1º - Para cada função ou conteúdo curricular, o candidato deve preencher formulário
próprio que lhe garantirá a inclusão na listagem de classificação geral do município.
§ 2º - A inscrição efetivada para o município permitirá ao candidato concorrer às vagas em
todas as escolas municipais localizadas na sede do município e no bairro Alto das Cruzes.
§ 3º - A inscrição efetivada para o Distrito do Itaim permitirá ao candidato concorrer para
as vagas existentes nas escolas municipais do Distrito.
Art. 5º - As informações fornecidas no ato da inscrição que possibilitarem a
classificação do candidato deverão ser comprovadas através da documentação entregue no
ato da designação.
§ 1º - No ato da designação deverão ser apresentados documentos pessoais originais bem
como da habilitação e certidão de contagem de tempo de serviço na função na rede
pública, no âmbito municipal, estadual e em instituições federais e rede privada.
Anexo VI
Parágrafo Primeiro: os referidos documentos serão xerocados na Secretaria
Municipal de Educação no ato da designação.
Art. 6º - Será considerado “tempo de serviço” para fins de inscrição nas funções
e/ou componentes curriculares de que trata este Edital, aquele exercido até 31/10/2018, na
mesma função e/ou componente curricular para o qual o candidato se inscrever,
devendo comprová-lo no ato da designação, desde que:
I – não esteja vinculado a cargo efetivo ativo;
II – não tenha sido utilizado para fins de aposentadoria;
IV – não seja utilizado tempo de serviço paralelo.
Art. 7º - Será permitido ao candidato até o término do período de inscrição corrigir
as informações fornecidas no ato da inscrição.
§ 1º - Os candidatos serão classificados de acordo com os últimos dados informados.
§ 2º - Esgotado o prazo de inscrição, não será permitido alterar dados.
Art. 8º - Não caberá recurso motivado por quaisquer erros ou omissões, de
responsabilidade do candidato, no ato da inscrição.
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Art. 9º - A omissão de dados na inscrição e/ou irregularidades detectadas, a
qualquer tempo, implicam desclassificação do candidato e/ou dispensa de ofício do
designado.
Art. 10 - Os candidatos inscritos serão classificados em listas distintas, por função
pretendida, observando-se a habilitação ou escolaridade exigida para o cargo, conforme
estabelecido nos Anexos II, III, IV e V deste EDITAL.
§ 1º - Havendo mais de um candidato inscrito em igualdade de condições, o desempate
deve ser feito, observando-se:
I - maior tempo de serviço, até 31/10/2018, no conteúdo ou função a que esteja
concorrendo, não sendo permitido o cômputo de tempo:
a - paralelo;
b - vinculado a cargo efetivo;
c - utilizado para aposentadoria;
II- idade maior.
Art. 11 Os candidatos à designação para atuar como Regente na Educação
Integral na função de Professor de Educação Básica como Orientador de Estudos e de
Oficinas serão classificados em lista distinta, observando-se a habilitação e a escolaridade
exigida para cada cargo, conforme estabelecido no Anexo II e III deste Edital.
§ 1º - No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar um plano de trabalho e deverá
declarar de ofício que possui o perfil profissional para atuação na Educação Integral. De
acordo com a documentação apresentada, a comissão de avaliação irá analisar se o
candidato estará apto ou não para o referido cargo, conforme anexo IV deste Edital.
Art. 12 - Os candidatos à designação para atuar como Regente na Creche
Municipal na função de Professor de Educação Básica serão classificado em lista distinta,
observando-se a habilitação e a escolaridade exigida para cada cargo, conforme
estabelecido no Anexo II deste Edital.
Art. 13 – Para o cargo de Monitor, o candidato poderá optar para trabalhar como
Monitor de Creche ou Monitor nas Necessidades Educativas Especiais no Âmbito
Escolar e serão classificados em lista distinta, observando-se a habilitação e a escolaridade
exigida para cada cargo, conforme estabelecido no Anexo II deste Edital.
Parágrafo Primeiro: O papel do Monitor nas Necessidades Educativas Especiais
no Âmbito Escolar será em auxiliar o professor no processo educativo em sala de aula,
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nos horários de alimentação, recreio, uso de banheiro e deslocamentos do educando em
diferentes ambientes da escola, bem como a relação entre o seu trabalho e a postura ética
exigida no seu papel enquanto profissional de apoio que atua com alunos com deficiência
nas Unidades Escolares.
Parágrafo segundo: o candidato poderá fazer somente uma inscrição para a função
de monitor.
Art. 14 Os candidatos à designação para atuar como Pedagogo nas escolas da
rede municipal de ensino serão classificados em lista distinta, observando-se a habilitação
e a escolaridade exigida para cada cargo, conforme estabelecido no Anexo II deste Edital.
§ 1º - No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar um plano de trabalho. De
acordo com a documentação apresentada, a comissão de avaliação irá analisar se o
candidato estará apto ou não para o referido cargo, conforme anexo V deste Edital.
Art. 15 - As listagens classificatórias estarão disponíveis no site da prefeitura, a
saber: www.cachoeirademinas.mg.gov.br, na Secretaria Municipal de Educação e mural da
prefeitura, conforme cronograma constante do Anexo I desta Resolução.
Art. 16 – Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na
data de sua publicação.

Cachoeira de Minas/MG, 04 de Janeiro de 2.019.

Marialba Ribeiro
Secretária Municipal de Educação
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ANEXO I
A Secretária Municipal de Educação de Cachoeira de Minas, no uso de suas atribuições e
tendo em vista o disposto nos art. 1º, 2º. 3º, 5º, 6º e 7º do Edital SME nº 001/2018, torna público
que estarão abertas as inscrições para candidatos à designação para exercício nas escolas
municipais de Cachoeira de Minas e Distrito do Itaim, para a função de Professor regente de
turmas – Educação Infantil (Creche e Pré Escola); Professor regente de turma / anos iniciais;
Professor regente de aulas de educação física (Ed. Infantil e anos iniciais do ensino
fundamental); Professor Regente de turmas APAE e Salas de AEE; Professor regente de
turmas Período Integral; Professor de Música; Monitor de Sala de Informática; Monitor
Necessidades Educativas Especiais (para a educação infantil e ensino fundamental) e Monitor
de Creche; Servente Escolar (para a educação infantil e ensino fundamental) em 2019, de acordo
com o seguinte cronograma:
Data/período
De
07/01/19
a
16/01/19

Horário

Atividade

Local

Das
8h às 11h30min
e

Inscrição de
candidatos à
designação em
escolas municipais

Secretaria Municipal de Educação
de Cachoeira de Minas

13h às 16h

De
17/01/19
* Classificação dos
candidatos inscritos

a
18/01/19

Site:
www.cachoeirademinas.mg.gov.br

21/01/19

9 horas

* Divulgação da
classificação
dos candidatos
inscritos

e/ ou

*Secretaria Municipal de Educação
*mural da Prefeitura Municipal de
Cachoeira de Minas
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ANEXO II
HABILITAÇÃO / ESCOLARIDADE exigidas para atuação em escolas da Rede Municipal de
Ensino de Cachoeira de Minas
1. Professor de Educação Básica - Educação Infantil, para atuar como Regente de Turma
na Pré-Escola (zona urbana e rural)

CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO
Habilitação e Escolaridade

1ª

Comprovante

- Curso de Pedagogia com habilitação para
lecionar nos anos iniciais do ensino fundamental
ou
- Curso de Pedagogia cujo histórico escolar - Diploma registrado ou
comprove estudo de Metodologias de Ensino e
Estrutura
e
Funcionamento
do
Ensino - Declaração de conclusão de curso
Fundamental e Prática de Ensino – Estágio acompanhada de histórico escolar
Supervisionado com carga horária mínima de
300h ou sem restrição de carga horária, para os
cursos concluídos anteriormente à edição da Lei
9.394/1996
ou
- Curso de Licenciatura Plena em Normal Superior

2ª

- Curso Normal de nível Médio

-Diploma registrado ou declaração
de conclusão acompanhada do
Histórico Escolar.
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2. Professor de Educação Básica - Educação Infantil, para atuar como Regente de Turma
na Creche Municipal.

CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO
Habilitação e Escolaridade

1ª

Comprovante

- Curso de Pedagogia com habilitação para
lecionar nos anos iniciais do ensino fundamental
ou
- Curso de Pedagogia cujo histórico escolar - Diploma registrado ou
comprove estudo de Metodologias de Ensino e
Estrutura
e
Funcionamento
do
Ensino - Declaração de conclusão de curso
Fundamental e Prática de Ensino – Estágio acompanhada de histórico escolar
Supervisionado com carga horária mínima de
300h ou sem restrição de carga horária, para os
cursos concluídos anteriormente à edição da Lei
9.394/1996
ou
- Curso de Licenciatura Plena em Normal Superior

2ª

- Curso Normal de nível Médio

-Diploma registrado ou declaração
de conclusão acompanhada do
Histórico Escolar.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS – MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Tel. (35) 3472-1492
educacao@cachoeirademinas.mg.gov.br

3. Professor de Educação Básica – para atuar como Regente de Turma nos Anos Iniciais do
Ensino Fundamental.

CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO
Habilitação e Escolaridade

1ª

Comprovante

- Curso de Pedagogia com habilitação para
lecionar nos anos iniciais do ensino fundamental
ou
- Diploma registrado ou
- Curso de Pedagogia cujo histórico escolar
comprove estudo de Metodologias de Ensino e - Declaração de conclusão de curso
Estrutura
e
Funcionamento
do
Ensino acompanhada de histórico escolar
Fundamental e Prática de Ensino – Estágio
Supervisionado com carga horária mínima de
300h ou sem restrição de carga horária, para os
cursos concluídos anteriormente à edição da Lei
9.394/1996
ou
- Curso de Licenciatura Plena em Normal Superior

2ª

- Curso Normal de nível Médio – Ensino
Fundamental (anos iniciais)

- Diploma registrado ou declaração
de conclusão acompanhada do
Histórico Escolar.
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4. Professor de Educação Básica para atuar na APAE
Observação: no ato da designação, o candidato deverá declarar que possui conhecimentos
em sistema operacional Windows, navegação na Internet, utilização de programas
educacionais, de programas de tecnologia assistiva, de editores de textos, planilhas e
outros programas e ter disponibilidade para atuar em mais escolas.

CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO
Formação Especializada
1
- Licenciatura Plena em Educação Especial ou
º

- Pós-graduação
2
em Educação Especial ou
Educação
º
Inclusiva.

Comprovante
- Diploma registrado ou declaração de
conclusão acompanhada de histórico
escolar
Certificado de pós-graduação

- Curso de Pedagogia com habilitação para
lecionar nos anos iniciais do ensino
fundamental
ou
Diploma registrado ou
- Curso de Pedagogia cujo histórico escolar
comprove estudo de Metodologias de Ensino e Declaração de conclusão de curso
Estrutura e Funcionamento do Ensino acompanhada de histórico escolar
Fundamental e Prática de Ensino – Estágio
Supervisionado com carga horária mínima de
300h ou sem restrição de carga horária, para os
cursos concluídos anteriormente à edição da
Lei 9.394/1996
ou
- Curso Normal Superior
Acompanhados de:
01 a 06 cursos em cujo currículo conste em
cada, no mínimo, 120h, de conteúdos das áreas Certificados dos cursos específicos
de deficiência intelectual, surdez, física, visual,
múltipla
e
Transtornos
Globais
do
Desenvolvimento - TGD, oferecidos por
instituições
de
ensino
credenciadas,
priorizando-se o candidato que comprovar
maior número de cursos em áreas distintas.
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5. Professor de Educação Básica – para atuar como Regente na Educação Integral na
função/macrocampos de:
- Professor de Oficinas:
 Comunicação, Uso de Mídias, Cultura Digital e Tecnológica;
 Cultura, Artes;
 Educação Ambiental;
 Esporte e Lazer.

CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO
Habilitação e Escolaridade
Curso de Pedagogia com habilitação para lecionar
nos anos iniciais do ensino fundamental
ou
1ª
- Curso de Pedagogia cujo histórico escolar
comprove estudo de Metodologias de Ensino e
Estrutura e Funcionamento do Ensino
Fundamental e Prática de Ensino – Estágio
Supervisionado com carga horária mínima de
300h ou sem restrição de carga horária, para os
cursos concluídos anteriormente à edição da Lei
9.394/1996
ou

Comprovante

- Diploma registrado ou
- Declaração de conclusão de curso
acompanhada de histórico escolar

- Curso Normal Superior
2ª

- Curso Normal de Nível Médio

- Diploma registrado ou declaração
de conclusão acompanhada do
Histórico Escolar.

Observação:
1- No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar um plano de trabalho e deverá declarar
de ofício que possui o perfil profissional para atuação na Educação Integral.
2- Para fins de avaliação do perfil do candidato serão considerados a declaração
acompanhada de um plano de trabalho.
3- De acordo com a documentação apresentada, a comissão irá analisar se o candidato estará
apto ou não para o referido cargo.
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6. Professor regente de turmas - Educação Física, para atuação nos anos iniciais do ensino
fundamental (zona urbana e zona rural).

CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO
Habilitação e Escolaridade

1ª

Comprovante

- Licenciatura plena em Educação Física ou

- Diploma registrado ou

- Curso superior (bacharelado) em Educação
Física, acrescido de curso de formação
pedagógica para graduados não licenciados
(realizado, estritamente, nos termos da
Resolução CNE/CEB nº 2, de 1997 ou do art. 14
da Resolução CNE/CP nº 2, de 2015), com
habilitação em Educação Física.

- Declaração de conclusão de
curso acompanhada de histórico
escolar
- Certificado de curso de
formação
pedagógica
para
graduados não licenciados.

-Diploma registrado ou
2ª

- Licenciatura curta em Educação Física
- Declaração de conclusão de
curso acompanhada de histórico
Escolar
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7. Monitor nas Necessidades Educativas Especiais no Âmbito Escolar (auxiliar o
professor na educação infantil e ensino fundamental)

O papel do Monitor nas Necessidades Educativas Especiais no Âmbito Escolar será
em auxiliar o professor no processo educativo em sala de aula, nos horários de
alimentação, recreio, uso de banheiro e deslocamentos do educando em diferentes
ambientes da escola, bem como a relação entre o seu trabalho e a postura ética exigida no
seu papel enquanto profissional de apoio que atua com alunos com deficiência nas
Unidades Escolares.

CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO
Habilitação e Escolaridade

Comprovante

1ª

- Curso Normal de Nível Médio

-Diploma registrado ou declaração
de conclusão acompanhada do
histórico escolar

2º

- Cursando Pedagogia

-Declaração de matrícula e
frequência da escola devidamente
autorizada pelo MEC

3ª

- Comprovante de conclusão no nível médio comum -Diploma ou declaração
geral acompanhado de declaração de comprovante de conclusão do ensino médio
experiência na atuação na educação infantil;

de

8. Monitor de Creche

CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO
Habilitação e Escolaridade

Comprovante

1ª

- Curso Normal de Nível Médio

-Diploma registrado ou declaração
de conclusão acompanhada do
histórico escolar

2º

- Cursando Pedagogia

-Declaração de matrícula e
frequência da escola devidamente
autorizada pelo MEC

3ª

- Comprovante de conclusão no nível médio comum

-Diploma

ou

declaração

de
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geral acompanhado de declaração de comprovante de
experiência na atuação na educação infantil;

conclusão do ensino médio

12. Pedagogo – atuar nas escolas municipais.
Três etapas da Educação Básica:
 Creche
 Pré Escola
 Ensino Fundamental – Anos Iniciais

CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO
Habilitação e Escolaridade

1ª

Curso de Pedagogia com habilitação em
Supervisão Escolar

Comprovante

- Diploma registrado ou
- Declaração de conclusão de curso
acompanhada de histórico escolar

3º

Curso de Pedagogia ou licenciatura em qualquer
área do conhecimento acrescido do curso de pósgraduação em Supervisão Escolar.

- Diploma registrado ou
- Declaração de conclusão de curso
acompanhada de histórico escolar
- Certificado de pós-graduação

Observação:


No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar um plano de trabalho
anual que deverá contemplar os seguintes itens: metas, justificativa,
objetivos, atividades, periodicidade, acompanhamento e avaliação. O plano
terá uma pontuação total equivalente a 100 pontos.



De acordo com a documentação apresentada, a comissão irá analisar se o
candidato estará apto ou não para o referido cargo.
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10. Servente Escolar – atuar nas escolas municipais

CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO
Habilitação e Escolaridade

1ª

Ensino Fundamental incompleto

Comprovante

- Declaração de escolaridade
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ANEXO III
ATIVIDADES POR MACROCAMPOS DE ESCOLA DE PERÍODO INTEGRAL:

1. Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital e Tecnológica
• Histórias em Quadrinhos
• Jornal Escolar
• Vídeo

2. Cultura, Artes
• Artesanato Popular
• Banda
• Canto Coral
• Danças
• Desenho
• Mosaico
• Pintura
• Teatro

3. Educação Ambiental,
• Horta Escolar e/ou Comunitária
• Jardinagem Escolar

4. Esporte e Lazer
• Atletismo
• Basquete
• Futebol
• Ginástica Rítmica
• Recreação e Lazer/Brinquedoteca
• Voleibol
• Atividades psicomotoras
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO

Eu,

_____________________________________________________,

declaro para fins de inscrição e classificação de candidatos à designação para o
exercício de função pública temporária na Rede Municipal de Ensino de Cachoeira
de Minas, que possuo o perfil profissional para atuação na Educação Integral.

Cachoeira de Minas, ______ de ________________ de ______

________________________________
Assinatura do Candidato
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ANEXO V
Plano de trabalho para atuar na função de pedagogo
O Plano será avaliado de acordo com seu desenvolvimento e terá de 0 a 100 pontos.
Deverá contemplar no planejamento anual de trabalho do pedagogo os seguintes
itens:
 Ensino Fundamental ( 1º a 5º ano)
 Plano de ensino contendo plano de aula de acordo com a matriz referencial
( CBC);
 Roteiro para registro de visitas às salas de aula;
 Roteiro para projetos e sequências didáticas;
 Cronograma semanal de módulo; ( 1º bimestre);
 Planilha para registro de reunião com professores e atendimento individualizado;
 Plano de intervenção pedagógica ( PIP ) para alunos com defasagem na leitura e
escrita;
 Planilha de nível de conhecimento dos alunos sobre o sistema de escrita (explicar
cada fase e dar exemplos);
 Avaliação Diagnóstica: o que avaliar, para que avaliar e quando avaliar.
 Promover momentos de interação com pais de alunos;
 Educação infantil e Creche
 Metas, justificativas, objetivos e ações estratégicas e avaliação (para Ed. Infantil e
Creche separadamente);
 Rotina pedagógica: creche, infantil de 4 e de 5 anos.
 Roteiro de projetos e sequências didáticas ( para Ed. Infantil e creche);
 Roteiros para registro de visitas às salas de aula;
 Planilha para acompanhamento da execução da rotina pedagógica diária, para
assessorar os professores a diagnosticar as dificuldades das crianças e propor ações
que contribuam no avanço da aprendizagem;
 Cronograma semanal de módulo ( 1º bimestre);
 Suporte pedagógico junto à equipe escolar e aos gestores;
 Avaliação Diagnóstica: o que avaliar, para que avaliar e quando avaliar.
 Promover momentos de interação com pais de alunos;

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS – MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Tel. (35) 3472-1492
educacao@cachoeirademinas.mg.gov.br

ANEXO VI
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A DESIGNAÇÃO
I – comprovante de habilitação ou qualificação para atuar na função a que concorre,
através de Registro Profissional ou Diploma Registrado ou Declaração de Conclusão de
Curso acompanhada de Histórico Escolar, conforme estabelecido nos Anexos II, III, e V
do Edital 01/2018 de 14 de novembro de 2018.
II – comprovante de habilitação/escolaridade, qualificação e formação, conforme
especificado no Anexo IV do Edital 01/2018 de 14 de novembro de 2018, para Especialista
em Educação Básica e Professor de Educação Básica, candidato a designação em escola
especial e Professor de Educação Básica para atuar no Atendimento Educacional
Especializado - AEE
III – certidão de tempo de serviço nos termos do artigo 6º e 7º do Edital 01/2018 de 14 de
novembro de 2018
IV – documento de identidade
V – Título de eleitor e comprovante(s) ou Certidão de votação da última eleição
VI – 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
VII– comprovante de inscrição no PIS/PASEP, ou declaração de próprio punho de que não
possui
VIII – comprovante de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF
IX – Carteira de Trabalho
X – Copia da Certidão de nascimento, se solteiro, ou de casamento, se casado
XI – Cópia da Certidão de nascimento dos filhos solteiros menores de 21 (vinte e um )
anos
XII – Cópia do cartão de vacina dos filhos menores de 05 (cinco) anos e, de 7 (sete) a
quatorze anos, comprovante de frequência Escolar

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS – MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Tel. (35) 3472-1492
educacao@cachoeirademinas.mg.gov.br

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA DESIGNAÇÃO - PROFESSOR

_______________________________________________, brasileiro(a), nascido(a) em ____/____/____,
filho(a) de _________________________________e _______________________________ portador(a)
do RG nº _______________________, CPF nº ________________________, residente e domiciliado na
Rua ________________________________________, nº ______, Bairro: ___________________,
Município de ________________________________________, telefone __________________ tel para
recado: __________________e-mail _____________________________________________________
vem respeitosamente requerer INSCRIÇÃO para designação para o cargo de PROFESSOR DE
_____________________________, de acordo com o Edital S.M.E. nº 001/2018, do município de
Cachoeira de Minas. Apresenta a seguinte documentação:
1- HABILITAÇÃO
( ) cópia do diploma de Licenciatura Plena em Pedagogia e/ou Curso Normal Superior
( ) cópia do diploma de Licenciatura Plena em Educação Física
( ) cópia do diploma( bacharelado) em Educação Física, acrescido de curso de formação pedagógica
( ) declaração de conclusão de Licenciatura Plena acrescido do histórico escolar
( ) cópia do diploma de Curso Normal de Nível Médio (Magistério)
( ) cópia da declaração de conclusão de Curso Normal de Nível Médio (Magistério) acrescido de cópia
de histórico escolar;

2 – CONTAGEM DE TEMPO
___________dias de tempo de serviço público municipal na função de __________________________;

3 – IDADE
___________anos de idade computados até 31/10/2018.

Declaro estar ciente das normas regulamentadas do Edital nº 01/2019, da S.M.E. de Cachoeira de Minas.

Cachoeira de Minas, ____/_____2019.

___________________________________ _____________________________________
Assinatura do candidato por extenso
Funcionário responsável pelo recebimento
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REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA DESIGNAÇÃO – PROFESSOR
DISTRITO DO ITAIM
_______________________________________________, brasileiro(a), nascido(a) em ____/____/____,
filho(a) de _________________________________e _______________________________ portador(a)
do RG nº _______________________, CPF nº ________________________, residente e domiciliado na
Rua ________________________________________, nº ______, Bairro: ___________________,
Município de ________________________________________, telefone __________________ tel para
recado: __________________e-mail _____________________________________________________
vem respeitosamente requerer INSCRIÇÃO para designação para o cargo de PROFESSOR DE
_______________________, de acordo com o Edital S.M.E. nº 001/2018, do município de Cachoeira de
Minas. Apresenta a seguinte documentação:
2- HABILITAÇÃO
( ) cópia do diploma de Licenciatura Plena em Pedagogia e/ou Curso Normal Superior
( ) cópia do diploma de Licenciatura Plena em Educação Física
( ) cópia do diploma( bacharelado) em Educação Física, acrescido de curso de formação pedagógica
( ) declaração de conclusão de Licenciatura Plena acrescido do histórico escolar
( ) cópia do diploma de Curso Normal de Nível Médio (Magistério)
( ) cópia da declaração de conclusão de Curso Normal de Nível Médio (Magistério) acrescido de cópia
de histórico escolar;

2 – CONTAGEM DE TEMPO
___________dias de tempo de serviço público municipal na função.

3 – IDADE
___________anos de idade computados até 31/10/2018.
Declaro estar ciente das normas regulamentadas do Edital nº 01/2019, da S.M.E. de Cachoeira de Minas.

Cachoeira de Minas, ____/_____2019.

___________________________________ _____________________________________
Assinatura do candidato por extenso
Funcionário responsável pelo recebimento
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REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA DESIGNAÇÃO – SERVENTE ESCOLAR

_______________________________________________, brasileiro(a), nascido(a) em ____/____/____,
filho(a) de _________________________________e _______________________________ portador(a)
do RG nº _______________________, CPF nº ________________________, residente e domiciliado na
Rua ________________________________________, nº ______, Bairro: ___________________,
Município de ________________________________________, telefone __________________ tel para
recado: __________________e-mail _____________________________________________________
vem respeitosamente requerer INSCRIÇÃO para designação para o cargo de SERVENTE ESCOLAR,
de acordo com o Edital S.M.E. nº 001/2018, do município de Cachoeira de Minas. Apresenta a seguinte
documentação:

1- HABILITAÇÃO
(

) cópia de diploma de conclusão do ensino médio

(

) cópia de diploma de conclusão do ensino fundamental

(

) declaração de escolaridade

2- CONTAGEM DE TEMPO
___________dias de tempo de serviço público municipal na função.

3- IDADE:
___________anos de idade computados até 31/10/2018.

Declaro estar ciente das normas regulamentadas do Edital nº 01/2019, da S.M.E. de Cachoeira de Minas.

Cachoeira de Minas, ____/_____2019.

___________________________________
Assinatura do candidato por extenso

_____________________________________
Funcionário responsável pelo recebimento
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REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA DESIGNAÇÃO - APAE

_______________________________________________, brasileiro(a), nascido(a) em ____/____/____,
filho(a) de _________________________________e _______________________________ portador(a)
do RG nº _______________________, CPF nº ________________________, residente e domiciliado na
Rua ________________________________________, nº ______, Bairro: ___________________,
Município de ________________________________________, telefone __________________ tel para
recado: __________________e-mail _____________________________________________________
vem respeitosamente requerer INSCRIÇÃO para designação para o cargo de PROFESSOR DE
_______________________, de acordo com o Edital S.M.E. nº 001/2018, do município de Cachoeira de
Minas. Apresenta a seguinte documentação:
3- HABILITAÇÃO
( ) Licenciatura Plena em Educação Especial
( ) Pós-graduação em Educação Especial ou Educação Inclusiva
( ) cópia do diploma de Licenciatura Plena em Pedagogia e/ou Curso Normal Superior
( ) declaração de conclusão de Licenciatura Plena acrescido do histórico escolar
( ) 01 a 06 cursos em cujo currículo conste em cada, no mínimo, 120h, de conteúdos das áreas de
deficiência intelectual, surdez, física, visual, múltipla e Transtornos Globais do Desenvolvimento - TGD,
oferecidos por instituições de ensino credenciadas, priorizando-se o candidato que comprovar maior
número de cursos em áreas distintas.
2 – CONTAGEM DE TEMPO
___________dias de tempo de serviço público municipal na função.

3 – IDADE
___________anos de idade computados até 31/10/2018.

Declaro estar ciente das normas regulamentadas do Edital nº 01/2019, da S.M.E. de Cachoeira de Minas.

Cachoeira de Minas, ____/_____2019.

___________________________________ _____________________________________
Assinatura do candidato por extenso
Funcionário responsável pelo recebimento
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REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA DESIGNAÇÃO - PEDAGOGO

_______________________________________________, brasileiro(a), nascido(a) em ____/____/____,
filho(a) de _________________________________e _______________________________ portador(a)
do RG nº _______________________, CPF nº ________________________, residente e domiciliado na
Rua ________________________________________, nº ______, Bairro: ___________________,
Município de ________________________________________, telefone __________________ tel para
recado: __________________e-mail _____________________________________________________
vem respeitosamente requerer INSCRIÇÃO para designação para o cargo de PEDAGOGO de acordo
com o Edital S.M.E. nº 001/2018, do município de Cachoeira de Minas. Apresenta a seguinte
documentação:
4- HABILITAÇÃO
(
) Curso de Pedagogia com habilitação em Supervisão Escolar
( ) Curso de Pedagogia ou licenciatura em qualquer área do conhecimento acrescido do curso de pósgraduação em Supervisão Escolar.
( ) declaração de conclusão do Curso de Pedagogia com habilitação em Supervisão Escolar acrescido
do histórico escolar

2 – CONTAGEM DE TEMPO
___________dias de tempo de serviço público municipal na função.

3 – IDADE
___________anos de idade computados até 31/10/2018.

Declaro estar ciente das normas regulamentadas do Edital nº 01/2019, da S.M.E. de Cachoeira de Minas.

Cachoeira de Minas, ____/_____2019.

___________________________________ _____________________________________
Assinatura do candidato por extenso
Funcionário responsável pelo recebimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS – MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Tel. (35) 3472-1492
educacao@cachoeirademinas.mg.gov.br

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA DESIGNAÇÃO – MONITOR DE CRECHE

_______________________________________________, brasileiro(a), nascido(a) em ____/____/____,
filho(a) de _________________________________e _______________________________ portador(a)
do RG nº _______________________, CPF nº ________________________, residente e domiciliado na
Rua ________________________________________, nº ______, Bairro: ___________________,
Município de ________________________________________, telefone __________________ tel para
recado: __________________e-mail _____________________________________________________
vem respeitosamente requerer INSCRIÇÃO para designação para o cargo de MONITOR DE CRECHE
de acordo com o Edital S.M.E. nº 001/2018, do município de Cachoeira de Minas. Apresenta a seguinte
documentação:
5- HABILITAÇÃO
( ) cópia do diploma de Curso Normal de Nível Médio (Magistério)
( ) cópia da declaração de conclusão de Curso Normal de Nível Médio (Magistério) acrescido de cópia
de histórico escolar;
(
) declaração que esteja cursando Pedagogia
( ) cópia de diploma de conclusão do ensino médio

2 – CONTAGEM DE TEMPO
___________dias de tempo de serviço público municipal na função de __________________________;
3 – IDADE
___________anos de idade computados até 31/10/2018.

Declaro estar ciente das normas regulamentadas do Edital nº 01/2019, da S.M.E. de Cachoeira de Minas.

Cachoeira de Minas, ____/_____2019.

___________________________________ _____________________________________
Assinatura do candidato por extenso
Funcionário responsável pelo recebimento
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REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA DESIGNAÇÃO
MONITOR NAS NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS NO ÂMBITO ESCOLAR

_______________________________________________, brasileiro(a), nascido(a) em ____/____/____,
filho(a) de _________________________________e _______________________________ portador(a)
do RG nº _______________________, CPF nº ________________________, residente e domiciliado na
Rua ________________________________________, nº ______, Bairro: ___________________,
Município de ________________________________________, telefone __________________ tel para
recado: __________________e-mail _____________________________________________________
vem respeitosamente requerer INSCRIÇÃO para designação para o cargo de MONITOR NAS
NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS NO ÂMBITO ESCOLAR, de acordo com o Edital
S.M.E. nº 001/2018, do município de Cachoeira de Minas. Apresenta a seguinte documentação:
6- HABILITAÇÃO
(
) cópia do diploma de Curso Normal de Nível Médio (Magistério)
( ) cópia da declaração de conclusão de Curso Normal de Nível Médio (Magistério) acrescido de cópia
de histórico escolar;
( ) declaração que esteja cursando Pedagogia
(
) cópia de diploma de conclusão do ensino médio

2 – CONTAGEM DE TEMPO
___________dias de tempo de serviço público municipal na função de Monitor;

3 – IDADE
___________anos de idade computados até 31/10/2018.

Declaro estar ciente das normas regulamentadas do Edital nº 01/2019, da S.M.E. de Cachoeira de Minas.

Cachoeira de Minas, ____/_____2019.

___________________________________ _____________________________________
Assinatura do candidato por extenso
Funcionário responsável pelo recebimento
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