
 44 – quinta-feira, 20 de Janeiro de 2022 diário do executivo Minas Gerais 
 EDItAL SEE Nº 02, DE 19 DE JANEIrO DE 2022 .

 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO REGULAMENTO SEE Nº 0001/2021
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições, torna pública a abertura das inscrições e estabelece normas para a realização do Processo Seletivo Simplificado, adiante denominado PSS, destinado a selecionar profissionais para atender a necessidade 
de contratação temporária de excepcional interesse público no âmbito desta Secretaria, conforme disposto na Lei nº 23 .750, de 23 de dezembro de 2020, para a formação de cadastro reserva, para o cargo de Analista da Educação Básica – AEB, nas funções de Psicólogo e Assistente Social, conforme 
descrito neste regulamento .
 1 . DAS DISPOSIÇÕES PrELIMINArES
 1.1 - O Processo Seletivo Simplificado (PSS) a que se refere este Edital é amparado pela Lei nº 23.750/2020 que estabelece normas para contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.
1 .2 - O presente PSS não se constitui em concurso público de provas ou de provas de títulos, conforme o inciso II do artigo 37 da Constituição Federal e artigo 22 da Constituição Estadual de Minas Gerais .
1.3 - O PSS destina-se à contratação de Analista de Educação Básica – AEB, na função de Psicólogo e Analista de Educação Básica – AEB na função de Assistente Social e a formação de cadastro reserva, em cumprimento à Lei n. 13.935/2019.
1.4 - O PSS será conduzido por comissão legalmente instituída pela Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG), através da publicação de ato, e será composta por servidores que serão responsáveis por todas as etapas do processo.
1.4.1 - A análise dos documentos e entrevista serão realizadas pela Comissão do Processo Seletivo, composta por servidores públicos da área técnica e da unidade setorial de recursos humanos, ambos da SEE/MG, que conferirá se as inscrições obedecem às exigências de prazo, condições, documentos 
e itens expressos neste Edital .
1.5 - O presente PSS destina-se à contratação de 460 (quatrocentos e sessenta) Analistas de Educação Básica – AEB, sendo: 230 (duzentos e trinta) na função de Psicólogo e 230 (duzentos e trinta) na função de Assistente Social e a formação de cadastro reserva, em cumprimento à Lei n. 13.935/2019.
1.6 - Na hipótese de cessação da causa transitória de excepcional interesse público que ensejou a realização do PSS e/ou de restrições orçamentárias, poderá a Administração deixar de realizar as contratações com base neste Regulamento.
1.7 - A SEE/MG dará ampla divulgação às etapas do presente processo por meio de publicações divulgadas no seu sítio eletrônico.
1.8 - É de inteira e exclusiva responsabilidade do inscrito no PSS acompanhar todas as publicações e convocações sobre o certame, as quais serão divulgadas exclusivamente no sítio eletrônico da SEE/MG: www.educacao.mg.gov.br.
1.9 - Todos os horários previstos neste Regulamento referem-se ao oficial de Brasília.
 2 . DAS CONDIÇÕES PArA PArtICIPAÇÃO
 2 .1- O candidato interessado em participar do presente processo seletivo deverá atender os pré-requisitos estabelecidos no presente Edital .
2.2- A participação do candidato neste processo seletivo implicará o conhecimento e a total, irrestrita e irretratável, submissão às normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento, aplicando-se o mesmo ao contrato administrativo a ser firmado.
 3 . DAS vAGAS E DO CONtrAtO
 3 .1 - O presente regulamento destina-se à contratação de 460 (quatrocentos e sessenta) Analistas de Educação Básica – AEB, sendo: 230 (duzentos e trinta) na função de Psicólogo e 230 (duzentos e trinta) na função de Assistente Social e à formação de cadastro reserva .
3.1.1 - As vagas que surgirem durante a validade deste Regulamento serão preenchidas por candidatos aprovados e selecionados em Cadastro Reserva (CR), respeitando a classificação e a localidade da SEE/MG, para a qual concorreu.
3.2 - A natureza jurídica do contrato a ser celebrado é administrativa, tendo seu fundamento na Lei nº 23.750/2020, não gerando vínculo empregatício de que trata a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT entre o contratado e a SEE/MG.
3.2.1 - O contratado se vinculará, para fins previdenciários, ao Regime Geral de Previdência Social, conforme o disposto no § 13 do artigo 40 da Constituição da República e artigo 8º da Lei Complementar nº 100/2007.
3.3 - Em atendimento à Lei Estadual nº. 11.867/1995, 10% (dez por cento) do total de contratações realizadas com base neste Regulamento serão reservadas a pessoas com deficiência, de acordo com os critérios definidos pelo artigo 4º do Decreto Federal nº. 3.298/1999, observada a exigência de 
compatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo.
3 .3 .1 - O percentual de 10% de reserva de que trata o item 3 .3 deste regulamento será aplicado, conforme disposto no Anexo I deste Edital .
3.3.2 - Para os municípios em que não há vagas reservadas para pessoas com deficiência, estas poderão concorrer nas vagas de ampla concorrência, observando-se o disposto no item 3.3.2.1.
3.3.2.1 - A pessoa com deficiência que desejar concorrer às vagas de ampla concorrência poderá fazê-lo por opção e responsabilidade pessoal, informando a referida opção no ato da inscrição, não podendo, a partir de então, concorrer às vagas reservadas para pessoas com deficiência, conforme disposição 
legal . 
3.3.3 - O candidato inscrito como pessoa com deficiência, se aprovado e classificado neste Regulamento, terá sua classificação em listagem exclusiva dos candidatos com deficiência.
3.3.4 - Os candidatos aprovados e melhores classificados, dentro do percentual de 10%, serão convocados para a localidade da SEE/MG, para a qual concorreram, de acordo com a necessidade e distribuição de vagas estabelecido pela SEE/MG, conforme disposto no Anexo I deste Edital.
3.3.5 - Para cumprimento da reserva estabelecida na Lei Estadual nº. 11.867/1995, as vagas reservadas serão providas por candidato com deficiência aprovado, classificado, convocado e submetido à perícia médica, observada a ordem de classificação do candidato nessa concorrência e a ordem de 
convocação constante do item 3 .3 .4 deste Edital .
3.4 - Caso não haja candidato concorrendo à vaga reservada a pessoas com deficiência, esta será destinada para ampla concorrência.
3.5 - A contratação decorrente deste PSS terá duração de até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, nos termos do artigo 5º da Lei 23.750/2020.
3.6- É vedado ao interessado, firmar contrato por tempo determinado com a SEE/MG, em desacordo com os itens previstos na Lei 23.750/2020 e alterações.
3.7 - É de inteira e exclusiva responsabilidade do inscrito no PSS acompanhar todas as publicações e convocações sobre o certame, as quais serão divulgadas exclusivamente no sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Educação: www.educacao.mg.gov.br.
 4 . DAS AtrIBuIÇÕES GErAIS E ESPECÍFICAS, DA CArGA HOrárIA DE trABALHO E DA rEMuNErAÇÃO
 4.1- As atribuições gerais e específicas, a carga horária e a remuneração do cargo e função são as constantes dos ANEXOS III e IV deste regulamento.
4 .2 - A carga horária de trabalho será de 30 (trinta) horas semanais .
 5 . DAS EtAPAS E DO CrONOGrAMA DO PrOCESSO SELEtIvO
5.1 -  O PSS será composto por 02 (duas) etapas de caráter classificatório e eliminatório.
5.1.1 - A primeira etapa será realizada em 02 (duas) fases, sendo ANÁLISE DO REQUISITO DE CONTRATAÇÃO, de caráter eliminatório e ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES CURRICULARES, de caráter classificatório.
5.1.2- A segunda etapa, de caráter classificatório e eliminatório, será constituída de ENTREVISTA TÉCNICO/COMPORTAMENTAL.
5 .2-  As etapas serão realizadas conforme cronograma que se segue:

EtAPA DAtA HOrárIO
Período de inscrição e envio da documentação 1ª ETAPA 28/01/2022 a 03/02/2022 Das 9h00min (nove horas) do dia 28/01/2022 até às 23h59min (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos)  do dia 03/02/2022.
Entrevista Técnico/  Comportamental 2ª ETAPA A divulgação da data e horário da entrevista será realizada por meio do sítio eletrônico da SEE www.educacao.mg.gov.br, com antecedência mínima de 02 (dois) dias antes da realização da entrevista.

6 . DAS INSCrIÇÕES
 6 .1-  Não será cobrado nenhum valor a título de taxa de inscrição .
6.2 - Ao candidato será permitido realizar inscrição para apenas uma função/localidade, devendo optar no ato da inscrição pela função e localidade da SEE/MG para a qual deseja concorrer.
6.3 - As inscrições terão início a partir das 09h00min (nove horas) do dia 28/01/2022 e término às 23h59min (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) do dia 03/02/2022.
6 .4 - As inscrições serão realizadas por meio do preenchimento de Formulário de Inscrição, via computador desktop, notebook e similares .
6 .4 .1 - A inscrição para a vaga de Analista de Educação Básica - AEB  na função de Psicólogo e de Analista de Educação Básica-AEB na função de Assistente Social será realizada, exclusivamente, através do preenchimento do Formulário de Inscrição disponível no endereço: www .pss .educacao .mg .gov .
br .
6 .5 - Para realizar a inscrição, o candidato deverá, obrigatoriamente, possuir o número de seu Cadastro de Pessoas Físicas - CPF .
6 .6 - Ao acessar o Formulário de Inscrição o candidato deverá ler atentamente as informações e preencher todos os campos, fornecendo os dados solicitados .
6 .7 -  O número da inscrição do candidato será igual ao número do seu Cadastro de Pessoas Físicas -  CPF .
6 .8 - Cada candidato poderá fazer apenas uma inscrição, sendo permitido fazer alterações somente durante o preenchimento do formulário . Após concluir e enviar a inscrição não será mais possível fazer alterações . 
6 .9 - Findado o prazo de inscrição, não serão aceitos, sob hipótese alguma, pedidos para quaisquer alterações .
6. 10 - Não serão aceitas inscrições por qualquer outra via que não a especificada neste regulamento, nem inscrições provisórias, condicionais ou extemporâneas.
6.11 - São de exclusiva responsabilidade do candidato, sob as penas da lei, as informações fornecidas no ato da inscrição, que serão devidamente verificadas e conferidas em momento oportuno.
6.12 - Os candidatos que não finalizarem sua inscrição, até o período de encerramento, serão excluídos do Processo Seletivo Simplificado regido pelo presente Regulamento.
6 .13 - As informações constantes do Formulário de Inscrição são de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato, sendo que declaração falsa, inexata ou intempestiva dos dados ou a falta de documentação comprobatória da habilitação mínima, quando do envio dos documentos, no ato da inscrição, 
determinará a eliminação imediata do candidato, respondendo este por erros e/ou omissões.
6.14 - A inscrição do candidato no PSS implicará o conhecimento e aceitação expressa das regras e instruções previstas neste regulamento, das normas legais do qual decorra e de eventuais retificações, aditamentos, comunicações, instruções e/ou convocações, acerca das quais não poderá alegar 
desconhecimento .
6.15 - A SEE/MG não se responsabilizará por inscrições não recebidas em decorrência de problemas de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência dos dados.
 7 . PrIMEIrA EtAPA: rEQuISItO DE CONtrAtAÇÃO E INFOrMAÇÕES CurrICuLArES
 7.1 - Serão exigidas na 1ª ETAPA do PSS, a título de requisito de contratação (eliminatório), as comprovações constantes do ANEXO II e cursos na área de atuação e experiência profissional (classificatório) constantes dos QUADROS DE PONTUAÇÕES – subitem 11.1.
7.2 - O resultado da classificação na primeira etapa do processo seletivo simplificado será divulgado exclusivamente no sítio eletrônico da SEE/MG www.educacao.mg.gov.br, cabendo aos candidatos acompanhar as informações.
 8 . DA COMPrOvAÇÃO E ANáLISE DO rEQuISItO DE CONtrAtAÇÃO
 8.1 - Entende-se como análise do REQUISITO DE CONTRATAÇÃO a confirmação ou não de que o candidato possui o pré-requisito exigido no ANEXO II para concorrer à vaga ofertada.
8 .2 - Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que não apresentar os documentos comprobatórios para análise do rEQuISItO DE CONtrAtAÇÃO exigido no Anexo II para concorrer à vaga .
8 .2 .1 - Na hipótese de não comprovação dos itens constantes do rEQuISItO DE CONtrAtAÇÃO, nos termos do ANExO II do presente regulamento, o candidato será SuMArIAMENtE ELIMINADO do processo seletivo .
8 .3 - Não serão computados pontos aos itens exigidos a título de rEQuISItO DE CONtrAtAÇÃO .
 9 . DA COMPrOvAÇÃO E ANáLISE DAS INFOrMAÇÕES CurrICuLArES
 9.1- Entende-se como análise das INFORMAÇÕES CURRICULARES a confirmação ou não de que o candidato possui os itens informados e pontuados no ato da inscrição. 
9.2 - Serão pontuados os cursos de pós-graduação na área de atuação e a experiência profissional, em Psicologia ou Assistência Social, conforme vaga pleiteada, apresentados de acordo com o subitem 10.1, alínea b, e item 11.1 deste Edital.
9.3 - A não comprovação das informações prestadas no ato da inscrição acarretará a perda dos pontos atribuídos e, consequentemente, a revisão da nota e a reclassificação do candidato.
9 .4 - Na hipótese de o candidato comprovar a conclusão de mais de um curso de pós-graduação com a carga horária mínima exigida, a soma não excederá a pontuação máxima do item avaliado .
9.5 - Será permitida a soma de períodos fracionados, para fins de comprovação do tempo de experiência profissional.
9.6 - Não será admitido o cômputo de tempo prestado em atividades concomitantes com a finalidade de aumentar a pontuação da experiência profissional.
9.7 - Não será considerado em duplicidade qualquer período laborado, seja na área educacional ou fora dela, para fins de pontuação de experiência profissional.
9 .8 - Na avaliação de ExPErIÊNCIA PrOFISSIONAL será considerado somente o tempo de serviço prestado estritamente na função pleiteada pelo candidato . 
9.9 - Não será computado como EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL qualquer tipo de estágio, monitoria, residência multiprofissional, docência ou prestação de serviços como voluntário.
9 .10 - Quando ocorrer divergências entre a nomenclatura registrada na carteira de trabalho e a função para a qual se inscreveu, deverá o candidato anexar, no ato da inscrição, Certidão ou Declaração original ou cópia autenticada em cartório, expedida pela empresa empregadora em papel timbrado, 
constando o CNPJ e assinada pelo responsável pelo Departamento de Recursos Humanos e/ou Representante Legal da empresa, com a descrição detalhada das atividades desenvolvidas no período trabalhado a fim de se verificar a equivalência às atribuições exigidas neste regulamento.
9.11- A pontuação atribuída à experiência profissional se dará por ciclos de 12 (doze) meses completos de exercício, não sendo considerado o cômputo dos meses restantes que não foram suficientes para se completar 1 (um) ciclo completo de 12 (doze) meses.
9.12 - Será atribuído às informações curriculares comprovadas um quantitativo de até 60 (sessenta) pontos, de acordo com os documentos anexados nos locais próprios no sistema ou formulário eletrônico a ser preenchido pelo candidato, no momento da inscrição.
 10. DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS NA 1ª ETAPA (REQUISITO DE CONTRATAÇÃO E INFORMAÇÕES CURRICULARES)
 10.1- Na primeira etapa, eliminatória e classificatória, o candidato deverá digitalizar os documentos originais relacionados a seguir e anexá-los nos locais próprios no ato da inscrição.
rEQuISItO DE CONtrAtAÇÃO exigido:

ItEM CurrICuLAr FOrMA DE COMPrOvAÇÃO (Conforme previsto no ANExO II) OBSErvAÇÃO

rEQuISItO DE CONtrAtAÇÃO DO CArGO: Ana-
lista de Educação Básica - AEB, na função de Psicólogo .

1) Diploma de Curso de Graduação em Psicologia ou
declaração de conclusão de curso (válida) acompanhada do histórico escolar; Pré-requisito . Caráter Eliminatório .2) Documento oficial (carteira, certidão ou declaração) emitido pelo Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais (CRP-MG) que comprove o registro profissional no respectivo Conselho de 
Classe . 

rEQuISItO DE CONtrAtAÇÃO DO CArGO: Ana-
lista de Educação Básica – AEB, na função de Assistente 
Social .

1) Diploma de Curso de Graduação em Serviço Social ou
declaração de conclusão de curso (válida) acompanhada do histórico escolar; Pré-requisito . Caráter Eliminatório .2) Documento oficial (carteira, certidão ou declaração) emitido pelo Conselho Regional de Serviço Social de Minas Gerais (CRESS-MG) que comprove o registro profissional no respectivo Conselho 
de Classe .

b) INFORMAÇÕES CURRICULARES apresentadas (cursos de pós-graduação na área de atuação e experiência profissional):
ItEM CurrICuLAr FOrMA DE COMPrOvAÇÃO OBSErvAÇÃO

INFOrMAÇÕES CurrICuLArES

1) Diploma ou Certificado ou Declaração que comprove a conclusão de curso de especialização, mestrado e/ou doutorado na área do cargo pretendido; Qualificação.
2) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), sendo necessária a apresentação da página que contenha a foto, da página que corresponda à qualificação profissional do cargo pretendido, das pági-
nas que constem anotação dos registros de contratos de trabalho e a data de admissão e rescisão;

Caráter classificatório.

No caso da CTPS Digital o candidato deverá apresentar as telas de qualificação civil e as de anotações funcionais (registros de contrato de trabalho, contendo data de admissão, rescisão e cargo).
Ou
Declaração ou certidão, expedida em papel timbrado pelo empregador, constando data de início e término do período trabalhado, assinada pelo responsável do Departamento de recursos Humanos, 
contendo ainda, carimbo com CNPJ da empresa;
ou
Contracheques de todos os meses correspondentes ao período trabalhado com a devida identificação da qualificação profissional do cargo pretendido, nos casos de contratação temporária em que o can-
didato não possuir declaração do empregador .

11 . QuADrOS DE PONtuAÇÃO, CONFOrME O CArGO PrEtENDIDO 
11 .1- Pontuação referente a cada item apresentado, conforme o cargo pretendido pelo candidato

PONtuAÇÃO POr PÓS-GrADuAÇÃO NA árEA DO CArGO PrEtENDIDO (NA árEA EDuCACIONAL) PONtOS
Pós-Graduação lato sensu específica na área do cargo pretendido (carga horária mínima de 360 horas) 10
Mestrado específico na área do cargo pretendido 15
Doutorado específico na área do cargo pretendido 20
PONtuAÇÃO MáxIMA 20

PONtuAÇÃO POr ExPErIÊNCIA DE ExErCÍCIO NO CArGO PrEtENDIDO NOS 
ÚLtIMOS 10 (DEZ) ANOS (De julho de 2011 a julho de 2021)

Pontuação atribuída a cada ano completo de exercício
ANO(S) PONtuAÇÃO

ExPErIÊNCIA PrOFISSIONAL COMO PSICÓLOGO Ou ASSIStENtE SOCIAL, CONFOrME O CArGO PrEtENDIDO

1 5
2 9
3 12

4 ou mais 15
PONtuAÇÃO MáxIMA 15

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3202201192331030144.
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PONtuAÇÃO POr ExPErIÊNCIA DE ExErCÍCIO NO CArGO PrEtENDIDO NOS ÚLtIMOS 10 (DEZ) ANOS (De julho de 2011 a julho de 2021) Pontuação atribuída a cada ano Completo de exercício
ANO(S) PONtuAÇÃO

ExPErIÊNCIA PrOFISSIONAL COMO PSICÓLOGO Ou ASSIStENtE SOCIAL NA árEA EDuCACIONAL, CONFOrME O CArGO 
PrEtENDIDO

1 10
2 12
3 15
4 20

5 ou mais 25
PONtuAÇÃO MáxIMA 25

11.2 - As cópias digitalizadas da documentação solicitada, incluindo o original da carteira de identidade ou de outro documento de identificação oficial que contenha foto, deverão ser anexadas, no ato da inscrição, nos locais próprios.
11 .2 .1- Documentos anexados em local diverso do item declarado, não serão analisados .
11 .3-  Os documentos solicitados em cada item do formulário de inscrição, devem ser digitalizados em um único arquivo, no formato PDF, com tamanho máximo de 5 megabytes .
11.4- Será publicado e disponibilizado no sítio eletrônico da SEE/MG www.educacao.mg.gov.br:
a) lista contendo o resultado preliminar da 1º etapa de requisito de contratação e informações curriculares, da qual caberá recurso nos termos deste regulamento .
b) lista contendo o resultado final da 1º etapa e convocação para a 2º etapa - Entrevista técnico/comportamental. 
 12. DA SEGUNDA ETAPA: ENTREVISTA TÉCNICO/COMPORTAMENTAL
 12.1- Serão convocados para a 2ª etapa (Entrevista técnico/comportamental), os candidatos inscritos que obtiverem as melhores notas comprovadas ao final da 1ª etapa e que sejam contemplados no quantitativo de 5 (cinco) vezes o número de vagas ofertadas por função/localidade.
12.2- No caso de empate na 1ª etapa de pontuação serão observados os seguintes critérios, de acordo com a ordem em que se apresentam:
1-Maior nota obtida no critério experiência profissional; 
2-Maior nota obtida no critério participação em cursos de pós-graduação;
3-Maior tempo de conclusão do curso de graduação;
4-Maior idade, considerando ano, mês e dia de nascimento .
12.3- A data e horário da 2ª Etapa – Entrevista serão divulgados no sítio eletrônico da SEE/MG www.educacao.mg.gov.br, com antecedência mínima de 02 (dois) dias antes da realização da entrevista.
12 .4-  A entrevista será realizada por meio de videoconferência, sendo de responsabilidade do candidato toda a infraestrutura necessária, tal como computador com câmera e microfone, internet e aplicativo Google Meet ou similar .
12 .4 .1-  correrão por conta exclusiva do candidato, todas as despesas decorrentes da realização das entrevistas .
12 .5 - O inscrito no PSS deverá acessar o aplicativo onde será feita a entrevista com, no mínimo, 10 (dez) minutos de antecedência do horário marcado para seu início .
12 .6 - Será concedida uma tolerância de 10 (dez) minutos, após o horário marcado para o início da entrevista, para que o candidato acesse a sala de reunião do aplicativo . Passado este prazo o candidato será eliminado do Processo Seletivo .
12 .7 - Será de inteira responsabilidade do candidato obter os requisitos mínimos para participação na entrevista . 
12.7.1 - Caso a entrevista não possa ser realizada por motivo de interrupção da participação do candidato, devido a falhas no equipamento utilizado pelo mesmo, ele será excluído do Processo Seletivo Simplificado regido pelo presente Regulamento.
12 .8 - O link para acesso à sala de videoconferência será informado por meio do e-mail fornecido pelo candidato no ato da inscrição, no mínimo 30 (trinta) minutos antes do horário previsto para início da entrevista .
12.9 - No ato da entrevista o candidato deverá se identificar apresentando original da carteira de identidade ou de outro documento de identificação oficial que contenha foto.
12 .10 - A entrevista será registrada conforme exigência contida na legislação .
12 .11 - Serão avaliados durante a entrevista os critérios previstos no quadro abaixo:

Critério Pontuação Máxima Alcançável Perspectiva de Avaliação

Capacidade de trabalho em equipe 5 Por meio da utilização de técnicas de entrevista em grupo e tendo como base situações hipotéticas e/ou relatos do(s) entrevistado(s), serão avaliadas as atitudes de colaboração, de saber ouvir, 
de ser empático, de realizar concessões, de tomar decisões, de respeitar opiniões e/ou de apresentar resultados.

Habilidade de comunicação 5 Por meio da utilização de técnicas de entrevista em grupo e tendo como base situações hipotéticas e/ou relatos do(s) entrevistado(s), será avaliada a capacidade de expressão verbal de pensamen-
tos e de sentimentos, observado o uso adequado da norma culta da língua portuguesa .

Conhecimento e domínio de conteúdo da área de atuação 30 Por meio da utilização de casos hipotéticos e/ou perguntas objetivas, será avaliado o conhecimento técnico.

12 .12- Estará ELIMINADO do PSS, na Etapa de Entrevista, o candidato que:
a) deixar de comparecer à Entrevista na data e horário informados no sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Educação: www.educacao.mg.gov.br;
b) não apresentar, no ato da Entrevista, original da carteira de identidade ou de outro documento de identificação oficial que contenha foto;
c) abandonar a entrevista antes de seu término, por qualquer período, tempo ou motivo; 
d) não obtiver o percentual mínimo de 60% (sessenta por cento) dos pontos atribuídos à Avaliação Comportamental (capacidade de trabalho em equipe e habilidade de comunicação) e o percentual mínimo de 60% (sessenta por cento) dos pontos atribuídos à Avaliação técnica (conhecimento e domínio 
de conteúdo da área de atuação) na etapa de Entrevista .
12.13 - Será publicado e disponibilizado no sítio eletrônico da SEE/MG www.educacao.mg.gov.br:
a) lista contendo o resultado preliminar da etapa de Entrevista, da qual caberá recurso nos termos deste regulamento .
b) lista contendo o resultado final e homologação do PSS.
 13 . DOS rECurSOS
 13.1 - Caberá ao candidato, caso seja de seu interesse, interpor recurso em relação às regras do Edital, à análise do Requisito de Contratação, às notas atribuídas às Informações Curriculares e da Entrevista Técnico/Comportamental.
13.1.1- O recurso quanto às regras do Edital poderá ser interposto após sua publicação no sítio eletrônico da SEE, devendo ser observado: as datas e utilização obrigatória do modelo de formulário constante do ANEXO V.
13.2 - O recurso, referente à primeira e segunda etapas do processo seletivo, poderá ser interposto após publicação dos respectivos resultados no sítio eletrônico da SEE/MG: www.educacao.mg.gov.br, devendo ser observado: as datas e utilização obrigatória do modelo de formulário constante do ANEXO 
v .
13 .2 .1 - Na interposição do recurso o candidato poderá solicitar a revisão:
a) quanto às regras do Edital;
b) do resultado das análises referentes ao requisito de Contratação;
c) das notas atribuídas na fase Informações Curriculares e; 
d) do resultado das notas atribuídas na etapa de Entrevista técnico/comportamental.
13.3. Quanto ao prazo, o período de interposição de recurso será de 2 (dois) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação do Edital e da divulgação do resultado preliminar de classificação da primeira e segunda etapas.
13.4 - O recurso deverá ser impetrado por meio do preenchimento do formulário constante no ANEXO V e encaminhado para o endereço eletrônico pss@educacao.mg.gov.br, conforme prazos definidos no item 13.3.
13.4.1 - O requerimento deverá conter de forma clara e objetiva a fundamentação específica da etapa selecionada, devendo estar assinalado no formulário a etapa a que se refere.
13.5 - O acompanhamento das publicações, avisos e comunicados relacionados ao Processo Seletivo Simplificado é de responsabilidade exclusiva do candidato.
13 .6 - Não será permitida, em nenhuma hipótese, a juntada de quaisquer documentos que comprovem o requisito de Contratação ou as Informações Curriculares na fase de recurso .
13 .7 - O deferimento ou indeferimento do recurso será informado ao candidato pela respectiva comissão em até 05 (cinco) dias úteis a partir do primeiro dia útil subsequente à data da interposição do recurso .
 14 . DA CLASSIFICAÇÃO FINAL, DOS CrItÉrIOS DE DESEMPAtE E DO rESuLtADO FINAL
 
14.1 - A classificação final dos candidatos no PSS se dará por meio da soma das notas obtidas na primeira e segunda etapas (Informações Curriculares e Entrevista Técnico/Comportamental).
14 .2 - No caso de empate serão observados, sucessivamente, os seguintes critérios, de acordo com a ordem em que se apresentam:
a) Maior pontuação obtida na Entrevista Técnico/comportamental;
b) Maior pontuação obtida na Análise das Informações Curriculares;
c) Maior idade, considerando ano, mês e dia de nascimento .
14.3 - O resultado final do PSS será disponibilizado no sítio eletrônico da SEE/MG www.educacao.mg.gov.br.
14.4 - O ato de homologação do Processo Seletivo Simplificado surtirá seus efeitos legais a partir de sua publicação no Diário Oficial dos Poderes do Estado de Minas Gerais.
14.5 - A convocação de candidato selecionado excedente para assinatura de Contrato Administrativo, se houver, se dará por meio de publicação do ato de convocação no sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Educação www.educacao.mg.gov.br.
 15 . DA CONtrAtAÇÃO
 15 .1 - O selecionado no PSS quando convocado terá o prazo de até 7 (sete) dias úteis contados a partir do 1º (primeiro) dia útil subsequente à publicação para comparecer ao endereço indicado, munido da documentação exigida neste regulamento, para assinatura do contrato administrativo .
15.2 - O candidato convocado para contratação que não manifestar interesse na assinatura do contrato, dentro do prazo estipulado no item 15.1, será automaticamente desclassificado do Processo Seletivo Simplificado, obedecida estritamente a ordem de classificação final o candidato seguinte será 
convocado .
15 .3 - O candidato contratado deverá assumir suas atividades funcionais na unidade da SEE onde foi lotado, em até 1 (um) dia útil após a assinatura do contrato administrativo .
15.4 - O candidato selecionado que deixar de observar qualquer um dos prazos previstos nos subitens do item 15, estará automaticamente desclassificado do certame.
15.5 - O contrato administrativo somente surtirá efeitos jurídicos e econômicos a partir do início de exercício das atividades funcionais pelo contratado.
15.6 - Deverá o candidato selecionado, para fins de assinatura e celebração do contrato administrativo, apresentar, obrigatoriamente, por meio de cópia reprográfica simples, acompanhada dos originais ou cópias autenticadas em cartório, os seguintes documentos:
a) comprovante de conclusão do curso que o habilite a exercer a função para a qual será contratado, em conformidade com o ANExO II deste regulamento;
b) documento de identidade ou equivalente com fotografia, reconhecido legalmente em todo o território nacional, de forma a comprovar: ser brasileiro ou gozar das prerrogativas legais correspondentes e possuir a idade mínima de 18 anos;
c) título de eleitor e comprovante de votação na última eleição, primeiro e segundo turnos, se for o caso, ou certidão de quitação eleitoral emitido pela Justiça Eleitoral ou pelo sítio eletrônico do TRE;
d) cadastro nacional de pessoas físicas – CPF; 
e) comprovante de estar em dia com as obrigações militares, para os candidatos selecionados do sexo masculino, dispensada a exigência quando possuir mais de 45 (quarenta e cinco) anos de idade;
f) comprovante de residência em nome do convocado;
g) certidão de casamento, quando for o caso;
h) carteira do Conselho de Classe do Estado de Minas Gerais ou declaração de inscrição ativa no respectivo conselho;
i) atestado de saúde ocupacional, de acordo com as normas vigentes no Estado à época da convocação;
j) cartão de cadastramento no PIS/PASEP, quando for o caso;
k) declaração, em formulário próprio fornecido pela contratante, informando se exerce ou não outro emprego ou cargo remunerado na administração pública direta ou indireta;
l) declaração, em formulário próprio fornecido pela contratante, de bens e valores que integram o patrimônio do convocado até a data de sua contratação, ou cópia da última declaração de Imposto de Renda;
m) declaração, em formulário próprio fornecido pela contratante, informando não ser aposentado por invalidez;
n) declaração, em formulário próprio fornecido pela contratante, informando não ter sofrido, no exercício de cargo ou função pública, penalidade incompatível com a nova contratação;
o) declaração de conhecimento do Código de Conduta Ética do Agente Público e da Alta Administração Estadual, estabelecido pelo Decreto estadual nº 46.644, de 06/11/2014.
15.7 - Estará impedido de assinar o contrato e automaticamente desclassificado o candidato selecionado que deixar de apresentar quaisquer dos documentos elencados nas alíneas do item 15.6 deste Regulamento ou que se enquadrar em quaisquer das vedações previstas em lei.
15.8 - Estará impedido de firmar contrato administrativo os servidores da administração pública direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como de empregados ou servidores de suas subsidiárias e controladas, nos termos do artigo 10 da Lei 23.750/2020, 
ressalvada a exceção prevista pelo parágrafo único do dispositivo .
15 .9 - O horário da jornada de trabalho será informado pela unidade da SEE na data de início do exercício da função, estando ciente o selecionado que exercerá suas atividades de acordo com a conveniência e oportunidade da Administração Pública .
15 .10 - Caso o horário da jornada de trabalho estabelecido não atenda aos interesses do contratado, este terá rescindido, de pronto, o seu contrato administrativo .
15.11 - Todos os servidores contratados deverão comparecer ao Setor de Pessoal da unidade onde exercerão suas atividades, para receber as orientações relativas ao início de exercício, como parte final da contratação.
15 .12 - No ato da contratação, o candidato convocado deverá se comprometer a respeitar o caráter sigiloso das informações que vier a ter conhecimento, sujeitando-se às sanções administrativas, civis e penais, em caso de violação do sigilo devido .
15 .13 - É facultado ao contratado temporário aderir à assistência médica, hospitalar e odontológica a que se refere o artigo 85 da Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002, prestada pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais – Ipsemg, a qual será custeada por 
contribuição do contratado, com alíquota de 3,2% (três vírgula dois por cento), a ser descontada da remuneração de contribuição, nos termos do regulamento do Ipsemg, conforme previsto no artigo 12 da Lei nº 23.750/2020.
15.14 - De acordo com o art. 13, da Lei nº 23.750/2020, o contratado temporário não poderá receber atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo contrato; ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição, para o exercício de cargo em comissão ou função de 
confiança e ser novamente contratado, com fundamento na Lei Nº 23.750/2020, salvo nas hipóteses em que a nova contratação seja precedida de novo processo seletivo simplificado, observado o disposto nos § 1º e 2º do art. 6º do referido texto legal.
 16 . DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
 16.1 - As publicações oficiais referentes ao Processo Seletivo Público Simplificado de que trata este Edital estarão disponíveis no sítio eletrônico da SEE/MG www.educacao.mg.gov.br.
16.2 - As dúvidas que porventura surgirem sobre este Regulamento ou sobre o certame serão sanadas por meio do endereço eletrônico pss@educacao.mg.gov.br.
16.3 -  Não serão fornecidos, atestados, cópias de documentos, certificados ou certidões relativas à participação ou às notas obtidas pelos inscritos/selecionados.
16.4 -  Os prazos estabelecidos neste Regulamento são preclusivos, contínuos e comuns a todos os candidatos, não havendo justificativa para o não cumprimento.
16.5 -  O prazo de validade deste certame será de 01 (um) ano, contados da data de publicação do ato de homologação do resultado final no Diário Oficial dos Poderes do Estado de Minas Gerais, podendo ser prorrogado por igual período.
16 .6 - O contratado será submetido à avaliação de desempenho periódica, observados os critérios da avaliação de desempenho por competências, nos termos da legislação estadual .
16.7 -  As renovações e/ou rescisões de contratos estarão condicionadas ao cronograma da coleta de dados e aos resultados da avaliação de desempenho do contratado.
16 .8 - Sobrevindo atos ou fatos que impliquem na revogação ou anulação da vaga ofertada para determinada localidade, tais atos não surtirão efeitos sobre as demais, permanecendo inalterada a tramitação do certame ou a sua validade, se já concluído .
16 .9- É facultada à Comissão do Processo Seletivo ou à autoridade a ela superior, em qualquer fase do processo seletivo, promover diligências com vistas a esclarecer ou a completar a instrução do processo .
16.10- Ao efetivar a sua inscrição, fica implícito que o candidato conhece e acata as normas do presente Processo Seletivo Simplificado.
16.11- Eventuais casos omissos ou situações não previstas neste edital serão solucionados com base no artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, pela Lei nº 23.750/2020 e pelas demais normas aplicáveis ao caso.
 17 . ANExOS
17 .1 Integram este regulamento e dele fazem parte os seguintes anexos, os quais deverão ser lidos e interpretados pelos candidatos:
a) ANExO I – Quadro de vagas;
b) ANExO II – Quadro de requisito de Contratação;
c) ANEXO III – Atribuições Gerais e Específicas;
d) ANEXO IV – Vencimento dos Cargos/Funções e informações complementares;
e) ANExO v – Modelo de Formulário para Interposição de recurso;
f) ANExO vI – Minuta do Contrato .

SECrEtArIA DE EStADO DE EDuCAÇÃO, em Belo Horizonte, 19 de janeiro de 2022 .
(a) Julia Sant’Anna

Secretária de Estado de Educação
 

ANExO I - QuADrO DE vAGAS

Município
Quantitativo de Profissionais

Psicólogo Psicólogo Assistente Social Assistente Social
vagas ampla concorrência reserva  vagas PcD vagas ampla concorrência reserva vagas PcD

áGuA BOA 1 0 1 0
AIMOrÉS 1 0 1 0
ALFENAS 1 0 1 0
ALMENArA 1 0 1 0
ArAÇuAÍ 1 0 1 0
ArAGuArI 2 0 2 0
ArAxá 2 0 2 0

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3202201192331030145.
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ArCOS 1 0 1 0
ArINOS 1 0 1 0
AtALÉIA 1 0 1 0
BArBACENA 2 0 2 0
BELO HOrIZONtE - MEtrOP . A 6 1 6 1
BELO HOrIZONtE - MEtrOP . B 6 1 6 1
BELO HOrIZONtE - MEtrOP . C 4 1 4 1
BErILO 1 0 1 0
BEtIM 3 0 3 0
BOA ESPErANÇA 1 0 1 0
BOCAIÚvA 1 0 1 0
BOM DESPACHO 1 0 1 0
BONItO DE MINAS 1 0 1 0
BrASÍLIA DE MINAS 1 0 1 0
BurItIZEIrO 1 0 1 0
CAEtÉ 1 0 1 0
CAMPO BELO 1 0 1 0
CAMPOS GErAIS 1 0 1 0
CAPELINHA 1 0 1 0
CArANGOLA 1 0 1 0
CArAtINGA 2 0 2 0
CArMO DO CAJuru 1 0 1 0
CArMO DO PArANAÍBA 1 0 1 0
CAtAGuASES 1 0 1 0
CAxAMBu 1 0 1 0
CHAPADA DO NOrtE 1 0 1 0
CONCEIÇÃO DO MAtO DENtrO 1 0 1 0
CONSELHEIrO LAFAIEtE 2 0 2 0
CONtAGEM 4 0 4 0
COrAÇÃO DE JESuS 2 0 2 0
COrINtO 1 0 1 0
COrOMANDEL 1 0 1 0
COrONEL FABrICIANO 1 0 1 0
CurvELO 2 0 2 0
DIAMANtINA 2 0 2 0
DIvINÓPOLIS 3 0 3 0
ESMErALDAS 1 0 1 0
ESPErA FELIZ 1 0 1 0
ESPINOSA 1 0 1 0
FOrMIGA 1 0 1 0
FrANCISCO Sá 1 0 1 0
FrutAL 1 0 1 0
GOvErNADOr vALADArES 4 1 4 1
GuANHÃES 1 0 1 0
IBIrItÉ 2 0 2 0
IGArAPÉ 1 0 1 0
INHAPIM 1 0 1 0
IPAtINGA 2 0 2 0
ItABIrA 1 0 1 0
ItAJuBá 1 0 1 0
ItAMArANDIBA 1 0 1 0
ItAMBACurI 1 0 1 0
ItAPECErICA 1 0 1 0
ItAÚNA 1 0 1 0
ItuIutABA 2 0 2 0
JAÍBA 1 0 1 0
JANAÚBA 2 0 2 0
JANuárIA 3 0 3 0
JEQuItINHONHA 1 0 1 0
JOÃO MONLEvADE 1 0 1 0
JOÃO PINHEIrO 1 0 1 0
JuIZ DE FOrA 4 1 4 1
LAGOA DA PrAtA 1 0 1 0
LAvrAS 1 0 1 0
LEOPOLDINA 1 0 1 0
MACHADO 1 0 1 0
MALACACHEtA 1 0 1 0
MANHuAÇu 2 0 2 0
MArIANA 1 0 1 0
MAtOZINHOS 1 0 1 0
MEDINA 1 0 1 0
MINAS NOvAS 2 0 2 0
MONtALvÂNIA 1 0 1 0
MONtE AZuL 1 0 1 0
MONtE CArMELO 1 0 1 0
MONtES CLArOS 5 1 5 1
MurIAÉ 2 0 2 0
MutuM 1 0 1 0
NANuQuE 1 0 1 0
NEPOMuCENO 1 0 1 0
NOvA ErA 1 0 1 0
NOvA LIMA 1 0 1 0
NOvA SErrANA 1 0 1 0
NOvO CruZEIrO 1 0 1 0
OLIvEIrA 1 0 1 0
OurO FINO 1 0 1 0
OurO PrEtO 1 0 1 0
PArá DE MINAS 2 0 2 0
PArACAtu 2 0 2 0
PASSOS 2 0 2 0
PAtOS DE MINAS 3 0 3 0
PAtrOCÍNIO 2 0 2 0
PEDrA AZuL 1 0 1 0
PEDrO LEOPOLDO 1 0 1 0
PIrAPOrA 1 0 1 0
PItANGuI 1 0 1 0
POÇOS DE CALDAS 1 0 1 0
PONtE NOvA 1 0 1 0
POrtEIrINHA 1 0 1 0
POuSO ALEGrE 2 0 2 0
rAuL SOArES 1 0 1 0

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3202201192331030146.



Minas Gerais  diário do executivo quinta-feira, 20 de Janeiro de 2022 – 47 
rIBEIrÃO DAS NEvES 4 1 4 1
rIO PArDO DE MINAS 1 0 1 0
SABArá 2 0 2 0
SABINÓPOLIS 1 0 1 0
SALINAS 1 0 1 0
SANtA LuZIA 2 0 2 0
SANtA MArIA DO SuAÇuÍ 1 0 1 0
SANtANA DO PArAÍSO 1 0 1 0
SANtOS DuMONt 1 0 1 0
SÃO FrANCISCO 2 0 2 0
SÃO GOtArDO 1 0 1 0
SÃO JOÃO DA PONtE 1 0 1 0
SÃO JOÃO DAS MISSÕES 1 0 1 0
SÃO JOÃO DEL rEI 2 0 2 0
SÃO JOÃO DO PArAÍSO 1 0 1 0
SÃO LOurENÇO 1 0 1 0
SÃO SEBAStIÃO DO PArAÍSO 1 0 1 0
SErrO 1 0 1 0
SEtE LAGOAS 3 0 3 0
SEtuBINHA 1 0 1 0
tAIOBEIrAS 1 0 1 0
tAruMIrIM 1 0 1 0
tEÓFILO OtONI 4 0 4 0
tIMÓtEO 1 0 1 0
trÊS COrAÇÕES 1 0 1 0
trÊS PONtAS 1 0 1 0
turMALINA 1 0 1 0
uBá 2 0 2 0
uBErABA 4 0 4 0
uBErLÂNDIA 6 1 6 1
uNAÍ 1 0 1 0
vArGINHA 2 0 2 0
várZEA DA PALMA 1 0 1 0
vArZELÂNDIA 1 0 1 0
vESPASIANO 1 0 1 0
vIÇOSA 1 0 1 0
vIrGEM DA LAPA 1 0 1 0
vISCONDE DO rIO BrANCO 1 0 1 0
total Geral 222 8 222 8

ANExO II – QuADrO DE rEQuISItO DE CONtrAtAÇÃO
CARGO/FUNÇÃO rEQuISItO DE CONtrAtAÇÃO

Analista de Educação Básica – AEB, na função de Psicólogo Curso superior de graduação em Psicologia concluído em instituição legalmente credenciada pelos órgãos competentes e registro profissional expedido pelo Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais (CRP-MG).

Analista de Educação Básica – AEB, na função de Assistente Social Curso superior de graduação em Serviço Social concluído em instituição legalmente credenciada pelos órgãos competentes e registro profissional expedido pelo Conselho Regional de Serviço Social de Minas Gerais 
(CrESS-MG) .

ANExO III - DAS AtrIBuIÇÕES GErAIS E ESPECÍFICAS
1. Nos termos da Lei Federal n. 13.935/2019, os psicólogos e assistentes sociais, de forma articulada, deverão desenvolver ações que contribuam para o processo de ensino-aprendizagem, auxiliar a escola no desenvolvimento do processo pedagógico com o objetivo de prevenir e minimizar os problemas 
educacionais, assim como atuar na mediação de conflitos promovendo um ambiente adequado para aprendizagem do estudante.
2 . O Psicólogo deverá acompanhar o ambiente escolar, participando do processo pedagógico, contribuindo para a melhoria dos relacionamentos interpessoais, principalmente entre professor e estudante, e para a promoção da qualidade do ensino . O Serviço Social, com foco educacional, deverá garantir 
orientações à comunidade escolar quanto à importância do respeito e clareza dos direitos e deveres individuais e coletivos nas relações de ensino-aprendizagem e na formação do cidadão . 
3. Os profissionais de psicologia e de serviço social deverão organizar formações para os demais servidores das escolas, auxiliando no entendimento dos aspectos não pedagógicos que influenciam no processo de ensino-aprendizagem.
4. A atuação dos profissionais de psicologia e de serviço social na rede pública estadual de educação em Minas Gerais será pautada pela:
a) promoção da aprendizagem e utilização de estratégias participativas junto à comunidade escolar, estudantes e suas famílias;
b) articulação e desenvolvimento de ferramentas que contribuam para relações de qualidade no ambiente escolar, visando prevenir e minimizar os problemas educacionais;
c) defesa de práticas que considerem a realidade escolar mineira, a diversidade cultural e as dimensões psicossociais das comunidades educacionais;
d) aplicação dos conhecimentos de Psicologia e de Serviço Social para a melhoria dos processos educacionais .
4 .1 O Analista de Educação Básica - AEB, na função de Psicólogo, em sua atuação junto às escolas, deverá:
a) realizar análise institucional da escola, para proposição da melhoria das condições do processo educacional;
b) participar da elaboração, atualização e execução do Projeto Político-Pedagógico, considerando as questões relacionadas ao desenvolvimento do estudante, quanto à aprendizagem e aos relacionamentos interpessoais no ambiente escolar;
c) fomentar e implementar práticas dialogadas de resolução de conflitos no ambiente escolar em parceria com os demais profissionais da escola e com envolvimento dos estudantes;
d) construir e desenvolver estratégias juntamente com os demais profissionais da escola, que levem em consideração os desafios contemporâneos;
e) propor e desenvolver formações para os demais profissionais da escola, relacionadas às fases do desenvolvimento humano, aprendizagem, relações interpessoais que permeiam o processo educativo, dimensão subjetiva das experiências educacionais entre outros temas, de acordo com a necessidade 
da escola e da política educacional;
f) participar das reuniões promovidas pela escola, sempre que necessário;
g) elaborar relatórios das intervenções realizadas, que subsidiem a construção de políticas públicas de educação; 
h) promover ações de prevenção e intervenção às práticas de violação de direitos que impactam negativamente no processo de escolarização e do desenvolvimento humano, articulando com a rede de proteção da criança e adolescente, propondo encaminhamentos para outros profissionais especializados, 
quando necessário;
i) promover ações que estimulem a participação dos estudantes no ambiente escolar e o protagonismo juvenil; 
j) orientar especialistas e professores na relação com os estudantes, visando à implementação de uma metodologia de ensino que favoreça a aprendizagem e o desenvolvimento de todos os estudantes;
k) realizar programas de desenvolvimento integral dos estudantes, abordando temas como orientação profissional, violência, sexualidade, prevenção ao uso de drogas na perspectiva da redução de danos e saúde mental, visando a um melhor   aproveitamento   e   atualização do   potencial humano.
4 .2 O Analista de Educação Básica, na função de Assistente Social, em sua atuação junto às escolas, deverá:
a) contribuir para o ingresso, retorno, permanência e sucesso do estudante, desenvolvendo ações de intervenções para minimizar os problemas sociais que impactam no processo de escolarização;
b) desenvolver estratégias para estimular a participação da família na escola e no processo educativo dos estudantes;
c) realizar ações que contribuam para o acolhimento e a permanência dos estudantes no ambiente escolar;
d) participar das reuniões promovidas pela escola, sempre que necessário;
e) elaborar relatórios das intervenções realizadas, que subsidiem a formulação de políticas públicas de educação;
f) promover ações que estimulem a participação dos estudantes no ambiente escolar e o protagonismo juvenil;
g) articular junto à comunidade escolar e à rede parceira da escola estratégias que favoreçam as ações do Programa Saúde na Escola no ambiente escolar;
h) orientar as escolas estaduais quanto a benefícios, direitos sociais dos alunos, bem como, deveres dos pais e/ou responsáveis e fazer os encaminhamentos necessários;
i) fortalecer a rede social de apoio existente na comunidade para o desenvolvimento da comunidade escolar .

ANEXO IV - VENCIMENTO DOS CARGOS/FUNÇÕES E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1 . O contratado deve estar disponível para viagens que se façam necessárias para o cumprimento das atividades descritas no item ANExO III deste edital .
2 . A carga horária de trabalho é de 30 (trinta) horas semanais .
3. Conforme Lei nº 21.710/2015, a remuneração fixada para cada contrato equipara-se ao vencimento básico do cargo efetivo Analista de Educação Básica - AEB, nível l A, correspondente a R$ 2.669,55 (Dois mil, seiscentos e sessenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos).
 

ANExO v - MODELO DE FOrMuLárIO PArA INtErPOSIÇÃO DE rECurSO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – REGULAMENTO XX/2022
1 . DA IDENtIFICAÇÃO 
NOME:
Nº CPF/INSCRIÇÃO:
FuNÇÃO: AEB, na função de Psicólogo ou AEB, na função de Assistente Social, conforme o caso .
UNIDADE: Secretaria de Estado de Educação / localidade para a qual está concorrendo)
2 . DO ENCAMINHAMENtO
À Comissão responsável pela condução do Processo Seletivo Simplificado Regulamento XXX/2022.
Como inscrito no Processo Seletivo Simplificado (PSS), destinado a selecionar profissional apto a celebrar futuro Contrato Administrativo, solicito à Comissão responsável pelo PSS a revisão do status ou da nota atribuída:
(   ) regras do Edital
(   ) 1ª ETAPA DO PSS 
(   ) 2ª ETAPA DO PSS
3 . rAZÕES rECurSAIS
(Local) , _______ de ___________de 2022 .
____________________________
Assinatura do(a) recorrente

ANExO vI - MINutA DO CONtrAtO
CONtrAtO N .º
Contrato de prestação de serviços, por tempo determinado, que entre si celebram o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Educação, e _____________________________ .
Contrato, por tempo determinado, nos termos do art. 37, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, originário do processo seletivo público simplificado Edital SEE nº 02, de 2022, para a prestação de serviços profissionais de Analista de Educação Básica - AEB, na função de Psicólogo 
ou Analista de Educação Básica - AEB, na função de Assistente Social, em caráter excepcional e temporário .
Este contrato será regido pela Lei Estadual nº 23 .750, de 23 de dezembro de 2020 e suas alterações posteriores, se for o caso .
Cláusula Primeira - DAS PArtES CONtrAtANtE:
Órgão: Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Educação 
Endereço: com sede na rodovia Papa João Paulo II, nº 4143, Bairro Serra verde - Prédio Minas - 11º andar, CEP: 31630-900, Belo Horizonte - MG .
CNPJ nº 18.715.599/0001-05
representante Legal: JuLIA FIGuEIrEDO GOYtACAZ SANt’ANNA, Secretária de Estado de Educação, em conformidade com as atribuições que lhe foram conferidas pelo art .93, §1º, II da Constituição Estadual .
CONtrAtADO (A)
Nome:
Endereço:
Carteira de Identidade: _______________, SPP/_____
CPF ________________________
Cláusula Segunda - DO OBJEtO
Este contrato tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, na área de (Psicologia ou Serviço Social), de acordo com o processo seletivo público simplificado, Edital SEE nº 02/2022, as especificações e detalhamentos constantes do Edital e seus Anexos, que, passam a integrar este 
instrumento, independentemente de transcrição .
Parágrafo único . Os serviços serão prestados no município de , observada a exceção prevista no inciso xI , § 2º, da cláusula oitava .
Cláusula terceira - DO vALOr E CONDIÇÕES DE PAGAMENtO
O valor anual estimado deste contrato é de r$ _____________ (__________________________),     e o valor mensal a ser pago ao(à) CONtrAtADO(A) é de r$ ____________________________) dos quais serão deduzidos a contribuição previdenciária mensal e o imposto de renda de pessoas 
físicas - IrPF .

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3202201192331030147.



 48 – quinta-feira, 20 de Janeiro de 2022 diário do executivo Minas Gerais 
O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI/MG e creditado em nome do (a) CONTRATADO (A), junto ao Banco do Brasil S/A, Agência _____________ Conta-Corrente nº__________, conforme calendário de pagamento dos servidores públicos da 
administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais .
§ 1º - A remuneração fixada no caput tem como referência o valor do vencimento básico do cargo efetivo de Analista de Educação Básica - AEB, Nível l, Grau A.
§ 2º - As parcelas relativas ao décimo terceiro-salário, férias e o terço constitucional de férias, serão pagas observando-se o disposto no art. 15 e parágrafo único da Lei Estadual nº 23.750/2020.
Cláusula Quarta - DO rEAJuStE
A concessão de reajuste salarial será fixada tomando-se por base o reajuste concedido aos servidores ocupantes do cargo público tomado como referência, nos termos da Lei Estadual nº 23.750/2020.
Cláusula Quinta - DA INExIStÊNCIA DE vÍNCuLO
A natureza jurídica deste contrato é administrativa, não gerando qualquer vínculo empregatício de que trata a Consolidação das Leis do trabalho - CLt, entre o (a) CONtrAtADO (A) e o Estado de Minas Gerais, seus órgãos, autarquias e fundações, nem tão pouco a condição de servidor (a) público 
(a) .
Cláusula Sexta - DA vIGÊNCIA
Este contrato terá duração 01 (um) ano, a partir da assinatura por parte do contratado, podendo ser prorrogado por igual período e ser extinto antes desse prazo se cessar a causa transitória de excepcional interesse, nos termos do art. 16, inciso III, da Lei 23.750/2020.
Cláusula Sétima - DOS rECurSOS OrÇAMENtárIOS
A despesa decorrente desta contratação correrá por conta da (s) dotação (s) orçamentária (s): 1261 .12 .368 .151 .2074 .0001-339034 Fonte 23 .1 . Cláusula Oitava - DAS OBrIGAÇÕES 
Constituem obrigações das partes:
§1º - DO CONtrAtANtE:
l - acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, por meio da Diretoria Educacional da SRE de circunscrição do município de lotação;
II - viabilizar as condições necessárias para a prestação dos serviços, objeto deste contrato; 
III - disponibilizar ao (à) CONtrAtADO (A) o acesso às informações e documentos necessários ao desenvolvimento dos serviços, bem como aos locais onde serão executados;
IV - notificar o (a) CONTRATADO (A) sobre irregularidades na prestação dos serviços;
V - efetuar o pagamento no prazo fixado, em consonância com o disposto na cláusula terceira deste contrato;
vI - recolher a contribuição previdenciária e o imposto de renda de pessoas físicas-IrPF, deduzidos dos pagamentos do (a) CONtrAtADO (A);
vII - custear as despesas do (a) CONtrAtADO (A) com transporte, alimentação e hospedagem, se for o caso, quando da execução dos serviços em município diverso do constante do parágrafo único da cláusula segunda, de acordo com o Decreto estadual nº 47 .045, de 2016, e suas alterações .
§2º - DO (A) CONtrAtADO (A):
 
*** Será inserido de acordo com a função nos termos do anexo III do Edital . ***
 Cláusula Nona - DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização da execução do contrato será exercida por agente do CONTRATANTE, designado pela Superintendência Regional de Ensino, devidamente designado para tanto, ao qual competirá zelar pela perfeita execução do objeto.
§1º - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a responsabilidade do (a) CONTRATADO (A) pelo exercício irregular de seus encargos.
Cláusula Décima - DA ExtINÇÃO
Este contrato poderá ser extinto a qualquer tempo, sem direito à indenização, nos termos da Lei nº 23.750/2020:
I – pelo término do prazo contratual;
II – por iniciativa do contratado;
III – pela extinção da causa transitória justificadora da contratação;
Iv – por descumprimento de cláusula contratual pelo contratado, mediante procedimento administrativo disciplinar e garantida a ampla defesa .
§1º - Ocorrendo a extinção do contrato, será devido ao (à) CONtrAtADO (A) o pagamento dos dias trabalhados e décimo terceiro salário proporcional, observada a legislação pertinente;
§2º - Este contrato poderá ser extinto por ato unilateral do CONTRATANTE, devidamente justificado, quando o interesse público assim o exigir, sem indenização ao (à) CONTRATADO (A), salvo o pagamento dos dias trabalhados e décimo terceiro salário proporcional, observada a legislação 
pertinente;
§3º - Esse contrato poderá ser rescindido em caso de infração disciplinar comprovada nos termos do art. 14 da Lei nº 23.750/2020, e em caso de avaliação anual insatisfatória;
Cláusula Décima Primeira - DA PuBLICAÇÃO
O CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do contrato no Diário Oficial dos Poderes de Minas Gerais.
Cláusula Décima Segunda - DO FOrO
As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes deste Contrato .
E por estarem ajustadas, firmam este instrumento em 02 (duas) vias, de igual teor.
 Belo Horizonte, (Local), ____ de ____ de 2022 .
 Pelo CONtrAtANtE: 
 Pelo (a) CONtrAtADO (A):
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AVISO DE CONVOCAÇÃO – 01/2022
 A Superintendência Regional de Ensino de Uberaba, situada na Avenida Gabriela Castro Cunha, 430, Vila Olímpica, Uberaba/MG, convoca os Candidatos nomeados, conforme MG de 17/11/2021, para conferência da documentação prevista no Edital do Concurso Público SEPLAG/SEE nº 07/2017 e 
escolha da vaga .

CPF CANDIDAtO CLASS CArGO DAtA HOrárIO LOCAL
060 .326 .345-31 SIrLANIA SOuZA PErEIrA 2º PEB – EDuCAÇAO FISICA 26/01/2022 09:30 SRE/Uberaba
012 .370 .091-46 MAxWuELL DE SOuZA PErEIrA 3º PEB – EDuCAÇAO FISICA 26/01/2022 09:30 SRE/Uberaba
060 .326 .355-03 KEILANE DE SOuZA OLIvEIrA 4º PEB – EDuCAÇAO FISICA 26/01/2022 09:30 SRE/Uberaba
005 .655 .881-33 ELIANE MArtINS DIAS 5º PEB – EDuCAÇAO FISICA 26/01/2022 09:30 SRE/Uberaba
401 .832 .868-04 EDuArDO MAtHEuS DE SOuSA DIANNA 1º PEB – HIStOrIA 26/01/2022 14:00 SRE/Uberaba
015 .737 .041-05 ANA BEAtrIZ SILvEIrA SOuZA 2º PEB- HIStOrIA 26/01/2022 14:00 SRE/Uberaba
082 .460 .866-69 HENrIQuE FELIx PADuA 3º PEB - HIStOrIA 26/01/2022 14:00 SRE/Uberaba
073 .848 .296-07 EMMANuEL LIMA COrDEIrO 4º PEB - HIStOrIA 26/01/2022 14:00 SRE/Uberaba
011 .484 .031-83 GISLAINE OLIvEIrA KLIZKE 5º PEB - HIStOrIA 26/01/2022 14:00 SRE/Uberaba
362 .989 .508-50 rAFAEL PErEIrA GuIMArAES 6º PEB - HIStOrIA 26/01/2022 14:00 SRE/Uberaba
123 .834 .756-88 LIvIA ALvES DE BArrOS 1º PEB – L .E .M INGLES 27/01/2022 09:30 SRE/Uberaba
100 .996 .146-26 GuILHErME rODrIGuES FELIx 2º PEB – L .E .M INGLES 27/01/2022 09:30 SRE/Uberaba
042 .732 .806-39 GEruZZA LIMA rAMOS OLIvEIrA MACHADO 3° PEB – L .E .M INGLES 27/01/2022 09:30 SRE/Uberaba
696 .771 .826-68 GIOvANA APArECIDA PAIvA PErIM 4º PEB – L .E .M INGLES 27/01/2022 09:30 SRE/Uberaba
079 .170 .256-16 HISLAINE MINArE PEDrO 5º PEB – L .E .M INGLES 27/01/2022 14:00 SRE/Uberaba
964 .741 .814-00 ELIONALDO MOrEIrA DA SILvA 6º PEB – L .E .M INGLES 27/01/2022 14:00 SRE/Uberaba
016 .447 .826-42 LEtICIA ALvArENGA DE PAuLA 7º PEB – L .E .M INGLES 27/01/2022 14:00 SRE/Uberaba
172 .244 .528-90 SANDrA MArIA DE SOuZA BuENO 8º PEB – L .E .M INGLES 27/01/2022 14:00 SRE/Uberaba

24 cm -19 1581891 - 1

ExtrAtO DE EDItAL PArA AQuISIÇÃO DE 
GÊNErOS ALIMENtÍCIOS – PNAE

A Caixa Escolar Dr . José teodoro de Souza torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 28/01/2022, 
às 9 horas, Processo Licitatório nº 01/2022, Modalidade Convite, 
para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE e 
Contrapartida Estadual . Os interessados poderão obter informações e 
cópia do edital completo na sede da E .E . Dr . José teodoro de Souza, 
localizada na rua Dona Alzira de Carvalho n°100 – Centro – CEP 
37.993-000 – Telefone (35) 3543-1513, e-mail: escola.136891@
educacao.mg.gov.br até o dia 28/01/2022, às 8 horas.

ExtrAtO DE EDItAL PArA AQuISIÇÃO DE 
GÊNErOS ALIMENtÍCIOS – PNAE

A Caixa Escolar Ary Pimenta Bugelli torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 28 de janeiro de 2022, às 8h, 
Processo Licitatório nº 02/2022, Modalidade Convite, para aquisição 
de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . Os interessados 
poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da E .E . 
Ary Pimenta Bugelli, localizada na rua Dr . José Balbino, nº 469 – 
Centro - Itaú de Minas, MG – CEP 37 .975-000 – telefone (35)3536-
1599, e-mail: escola.240800@educacao.mg.gov.br. até o 28/01/2022, 
às 07h30min .

ExtrAtO DE EDItAL PArA AQuISIÇÃO DE 
GÊNErOS ALIMENtÍCIOS – CONtrAPArtIDA

A Caixa Escolar Coronel Lucas Magalhães torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 31/01/2022, 
às 10:00 horas, Processo licitatório nº 01/2022, Modalidade Convite 
para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis com 
recursos da contrapartida . Os interessados poderão obter informações 
e cópia do edital na sede da EE Coronel Lucas Magalhães, localizada 
na rua Comendadora Maria Imaculada Peres dos Santos n° 693 – 
Centro – CEP 37820000 – telefone (0xx35) 3556-1174, e-mail: 
escola.136875@educacao.mg.gov.br até o dia 30/01/2022, às 18h.

ExtrAtO DE EDItAL PArA AQuISIÇÃO DE 
GÊNErOS ALIMENtÍCIOS – PNAE

A Caixa Escolar São João da Escócia torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 27 de janeiro de 2022, às 9:00 
horas, Processo licitatório nº 01/2022 Merenda Federal, Modalidade de 
convite para aquisição de gêneros alimentícios . Os interessados poderão 
obter informações e cópia do edital completo na sede da EE São João 
da Escócia, localizada na rua raul Soares n° 530 – vila Muschioni – 
CEP 37950-000 – Telefone (35) 3531-3711, e-mail: escola.137961@
educacao.mg.gov.br até o dia 26/01/2022, das 8h às 17h.

ExtrAtO DE EDItAL PArA AQuISIÇÃO DE 
GÊNErOS ALIMENtÍCIOS – PNAE

A Caixa Escolar São João da Escócia torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 27 de janeiro de 2022, às 9:30 
horas, Processo licitatório nº 02/2022 Merenda Estadual, Modalidade de 
convite para aquisição de gêneros alimentícios . Os interessados poderão 
obter informações e cópia do edital completo na sede da EE São João 
da Escócia, localizada na rua raul Soares n° 530 – vila Muschioni – 
CEP 37950-000 – Telefone (35) 3531-3711, e-mail: escola.137961@
educacao.mg.gov.br até o dia 26/01/2022, das 8:00 às 17:00h .

ExtrAtO DE EDItAL PArA AQuISIÇÃO DE 
GÊNErOS ALIMENtÍCIOS – PNAE

A Caixa Escolar José Mambrini torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 31 de janeiro de 2022, às 
16:00 horas, Processo licitatório nº 01/2022, Modalidade de convite 
para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . Os 
interessados poderão obter informações e cópia do edital completo 
na sede do Centro Estadual de Educação Continuada “Alda Polastre”, 
localizado na rua Pimenta de Pádua, n° 978 - Centro CEP 37 .950-000 
– Telefone (35) 3531-4693, e-mail: escola.138011@educacao.mg.gov.
br de 19/01/2022 ao dia 28/01 /2022, 12h às 20h, dia 31/01/2022 até 
às 15h .

ExtrAtO DE EDItAL PArA AQuISIÇÃO DE 
GÊNErOS ALIMENtÍCIOS – PNAE

A Caixa da Escolar Luiz Marinzeck torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 27 de janeiro de 2022, 
às 9:00h, Processo Licitatório nº 01/2022, Modalidade Convite, 
para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . Os 
interessados poderão obter informações e cópia do edital completo 
na sede da E .E . Professora Inês Miranda Almeida, localizada na rua 
Elzio Costa nº 135 – Jardim Alvorada – CEP 37 .950-000 – telefone 
(35)3531-4091, e-mail: escola.212431@educacao.mg.gov.br, até o dia 
26/01/2022, às 18h.

ExtrAtO DE EDItAL PArA AQuISIÇÃO DE 
GÊNErOS ALIMENtÍCIOS – PNAE

A Caixa da Escolar Luiz Marinzeck torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 27 de janeiro de 2022, 
às 9:30h, Processo Licitatório nº 02/2022, Modalidade Convite, 
para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . Os 
interessados poderão obter informações e cópia do edital completo 
na sede da E .E . Professora Inês Miranda Almeida, localizada na rua 
Elzio Costa nº 135 – Jardim Alvorada – CEP 37 .950-000 – telefone 
(35)3531-4091, e-mail: escola.212431@educacao.mg.gov.br, até o dia 
26/01/2022, às 18h.

ExtrAtO DE EDItAL PArA AQuISIÇÃO DE 
GÊNErOS ALIMENtÍCIOS – PNAE

A Caixa Escolar da Escola Estadual Benedito Ferreira Calafiori torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no 
dia 01 de fevereiro de 2022, às 14:00 horas, Processo licitatório nº 
01/2022, Modalidade de convite para aquisição de gêneros alimentícios 
com recursos do PNAE . Os interessados poderão obter informações e 
cópia do edital completo na sede da E. E. Benedito Ferreira Calafiori, 
localizada na rua São José n° 159, Bairro vila Santa Maria - São 
Sebastião do Paraíso -MG - CEP 37 .950-000 – telefone (35) 3531-
2492, e-mail: escola.137987@educacao.mg.gov.br até o dia 31/01/2022 
no período das 8h às 11h .

ExtrAtO DE EDItAL PArA AQuISIÇÃO DE 
GÊNErOS ALIMENtÍCIOS – PNAE

A Caixa Escolar Serafim Antônio Rezende torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 27/01/2022, 
às 11:00 horas, Processo Licitatório n° 01/2022. Modalidade Convite 
para aquisição de gêneros alimentícios com recursos Estadual . Os 
interessados poderão obter informações e cópia do edital completo na 
sede da EE Geraldo ribeiro Dias, localizada na Praça: Coronel José 
Gabriel Pinheiro, nº 173 – Santa Cruz da Prata – Guaranésia/MG, CEP 
37810-000 Telefone (0XX35) 3555-9218, e-mail: escola.137146@
educacao.mg.gov.br, até as 17h do dia 26/01/2022.

ExtrAtO DE EDItAL PArA AQuISIÇÃO DE GÊNErOS 
ALIMENtÍCIOS – PNAE E CONtrAPArtIDA

A Caixa Escolar Melo viana torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 01/02/2022, às 13h, Processo 
licitatório nº 01/2022, Modalidade: Convite para Aquisição de Gêneros 
Alimentícios com recursos do PNAE e Contrapartida . Os interessados 
poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da E .E 
Melo viana, localizada na rua Astolfo de Oliveira Filho n° 127 – 
Centro Cássia-MG – CEP 37980-000 – Telefone (035)3541-1507/2832, 
e-mail: escola.137006@educacao.mg.gov.br até o dia 31/01/2022, das 
7h às 18h .

ExtrAtO DE EDItAL PArA AQuISIÇÃO DE 
GÊNErOS ALIMENtÍCIOS – PNAE

A Caixa Escolar Carvalhaes de Paiva torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 01/02/2022, às 09:00 horas, 
Processo licitatório nº 01/2022, Modalidade convite para Aquisição 
de Gêneros Alimentícios com recursos do PNAE . Os interessados 
poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da EE 
“Dr . Wenceslau Braz”, localizada na rua Cel . José Cassiano Gomes n° 
43 – Centro – Monte Santo de Minas – MG CEP:37968-000 telefone 
(35) 35911391, e-mail: escola.137618@educacao.mg.gov.br, até o dia 
01/02/2022, 8 h.

ExtrAtO DE EDItAL PArA AQuISIÇÃO DE 
GÊNErOS ALIMENtÍCIOS – PNAE

A Caixa Escolar Alice Autran Dourado torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 31 de janeiro de 2022, às 
13:30 horas, processo licitatório nº 01/2022 na modalidade (convite) 
para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . Os 
interessados poderão obter informações e cópia do edital completo na 
sede da EE Alice Autran Dourado, localizada na rua João Minchillo 
nº 40 – Centro – CEP 37810-000 – telefone (035)3555-1665, e-mail: 
escola.137073@educacao.mg.gov.br até o dia 31/01/2022 às 13h. 

33 cm -19 1581589 - 1

SrE CArAtINGA - ExtrAtO DE EDItAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AGRICULTURA FAMILIAR/LICITAÇÃO

A Caixa Escolar Moacyr De Mattos, torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 26/01/2022, às 15:00, Processo 
licitatório nº01/2022(Estadual) na Modalidade convite para aquisição 
de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . Os interessados 
poderão obter informações e cópia do edital completo, no endereço: rua 
Manoel Gonçalves de Castro, s/nº Bairro Esplanada-Caratinga-MG. Os 
documentos devem ser entregues no mesmo endereço até 13:00 do dia 
26/01/22. Mais informações pelo telefone (033) 3321 4540.
A Caixa Escolar Presidente Artur Bernardes torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 26/01/2022, 
às 10h00min, Processo licitatório nº 01/2022, Modalidade Convite 
para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . Os 
interessados poderão obter informações e cópia do edital completo 
na sede da EE Presidente Artur Bernardes, localizada na Praça José 
Lucas Batista n° 20, Quartel do Sacramento -Bom Jesus do Galho 
CEP 35.342.000 Telefone (33) 99909-3204, e-mail: escola.19143@
educacao.mg.gov.br até o dia 26/01/2022, às 08h00min.
A Caixa Escolar Pedro Martins Pereira torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 26/01/2022 às 16:30 horas, 
Processo licitatório nº 01/2022, Modalidade convite para aquisição de 
gêneros alimentícios com recursos do PNAE . Os interessados poderão 
obter informações e cópia do edital completo por meio eletrônico: 
e-mail: escola.19089@educacao.mg.gov.br e informações pelo 
telefone (033) 988558729 . Os documentos devem ser entregues na 
escola no endereço rua Major João Gualberto,133 Centro Bom Jesus 
do Galho -MG até o dia 26/01/2022, às 16 :00.

A Caixa Escolar Manoel Joaquim teodoro torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 26/01/2022, 
às 17:00 horas, processo licitatório nº 01/2022, modalidade convite 
para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . Os 
interessados poderão obter informações e cópia do edital completo 
exclusivamente no e-mail: escola.19615@educacao.mg.gov.br da 
EE Manoel Joaquim teodoro . Os envelopes “Proposta Comercial” e 
“Documentação de Habilitação” deverão ser entregues digitalmente 
à Comissão de Licitação exclusivamente no e-mail: escola.19615@
educacao.mg.gov.br, até o dia 26/01/2022 às 16:00hrs.
A Caixa Escolar Manoel Joaquim teodoro torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 26/01/2022, 
às 17:00 horas, processo licitatório nº 02/2022, modalidade convite 
para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . Os 
interessados poderão obter informações e cópia do edital completo 
exclusivamente no e-mail: escola. 19615@educacao.mg.gov.br da 
EE Manoel Joaquim teodoro . Os envelopes “Proposta Comercial” e 
“Documentação de Habilitação” deverão ser entregues digitalmente 
à Comissão de Licitação exclusivamente no e-mail: escola.19615@
educacao.mg.gov.br, até o dia 26/01/2022 às 16:00hrs.

11 cm -19 1581620 - 1

 ExtrAtO DE EDItAL PArA AQuISIÇÃO 
DE GÊNErOS ALIMENtÍCIOS

A Caixa Escolar João Mathias Marques torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 27/01/2022, às 
14h30min horas, Processo licitatório nº 02/2022, Modalidade Convite 
para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . Os 
interessados poderão obter informações e cópia do edital completo na 
sede da EE São Sebastião, localizada na Av . Farmacêutico Jair Santana 
n° 145 – Padre vitor – CEP 37048-360 telefone (035) 3222-2786, 
e-mail:escola.175081@educacao.mg.gov.br, até o dia 27/01/2022, às 
14h:00 .

 ExtrAtO DE EDItAL PArA AQuISIÇÃO 
DE GÊNErOS ALIMENtÍCIOS

A Caixa Escolar Felipe Capelo torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 26/01/2022, às 14:00 horas, 
Processo licitatório nº 01/2022, Modalidade convite para aquisição de 
gêneros alimentícios com recursos do PNAE . Os interessados poderão 
obter informações e cópia do edital completo na sede da EE Licas de 
Lima, localizada na Praça Negrão de Lima n° 731 – Centro – CEP 
37.250.000 – Telefone (035) 3861 1234, e-mail: escola.173380@
educacao.mg.gov.br. até o dia 26/01/2002, às 14:00h.

ExtrAtO DE EDItAL PArA AQuISIÇÃO 
DE GÊNErOS ALIMENtÍCIOS

A Caixa Escolar São Francisco de Assis torna público para conhecimento 
dos interessados que fará realizar no dia 26/01/2022, às 10: 00 horas 
Processo Licitatório nº 01/2022, modalidade Convite, para aquisição de 
gêneros alimentícios com recursos do PNAE . Os interessados poderão 
obter informações e cópia do edital completo na sede da E . E . Padre José 
Grimminck, localizada à Rua: Josefina Salles Rey, nº 205, Alfenas- MG 
– CEP: 37133-794 – telefone (035)3292 2508. E-mail: escola.170895@
educacao.mg.gov.br, até o dia 25/01/2022, às 17 horas.

 ExtrAtO DE EDItAL PArA AQuISIÇÃO 
DE GÊNErOS ALIMENtÍCIOS

A Caixa Escolar Amália Engel torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 27/01/2022, às 11 horas, 
Processo licitatório nº 01/2022, Modalidade Convite para aquisição de 
gêneros alimentícios com recursos do PNAE . Os interessados poderão 
obter informações e cópia do edital completo na sede da EE Samuel 
Engel, localizada na rua São Sebastião do Paraíso, n°45 – residencial 
Oliveira – Alfenas – MG - CEP 37 .136-050 – telefone (35) 3292-3664, 
e-mail: escola.170879@educacao.mg.gov.br até o dia 27/01/2022, às 
10 h e 30min .

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3202201192331030148.


