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ANEXO I 

(Portaria SMEC nº 004/2019 de 06 de Dezembro de 2019) 
A Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no uso de suas atribuições, torna público 
que estarão abertas as inscrições para candidatos à designação para exercício 
temporário de função pública na rede municipal de ensino de Verdelândia - MG para o 
ano de 2020, de acordo com o seguinte cronograma: 
 

Data/ Período Horário Atividade Local 

09/12/2019 à  

13/12/2019 

Das 09:00h às 12:00h Inscrição de candidatos à 

designação para atuarem na 

rede municipal de ensino de 

Verdelândia -MG 

Biblioteca Pública Municipal 

Maria de Jesus Brito  

17/12/2019 18:00h  Divulgação da classificação 

preliminar dos candidatos 

inscritos  

Site oficial da Prefeitura 

Municipal de Verdelândia 

(www.verdelandia.mg.gov.br)   

18/12/2019 à 

19/12/2019 

Das 08:00h às 11:00h 

e das 12:00h às 

14:00h  

Interposição de Recurso  Secretaria Municipal de 

Educação  

23/12/2019 18:00h Divulgação da classificação 

final dos candidatos inscritos 

Site oficial da Prefeitura 

Municipal de Verdelândia 

(www.verdelandia.mg.gov.br)   
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ANEXO II 

(Portaria SMEC nº 004/2019 de 06 de Dezembro de 2019) 
CARGA HORÁRIA, DESCRIÇÃO DO CARGO E Nº DE AULAS exigidas para atuar na 
Rede Municipal de Ensino de Verdelândia - MG: 
 

Cargo Descrição do Cargo - Função Carga horária 
semanal 

Auxiliar de Serviços 
Gerais Escolar – 

limpeza/merendeira 

Executar serviços de limpeza em geral, nas dependências e 
instalações das escolas municipais; realizar trabalhos na copa e 
na cozinha, tais como: preparar e servir refeições, recolher, lavar e 
guardar os utensílios; efetuar carga e descarga de material e 
mercadorias, executar outras tarefas compatíveis com a natureza 
do cargo. 

30h 

Monitor Escolar Auxiliar os professores em regime de cooperação técnica e 
pedagógica; desenvolver atividades lúdicas e pedagógicas; 
participar de reuniões e cursos; prestar informações à direção da 
unidade escolar sobre o comportamento das crianças; orientar os 
alunos quanto às normas da unidade escolar; organizar a entrada 
e saída dos alunos; zelar pela disciplina dos alunos dentro e fora 
das salas de aulas; receber, acompanhar e acolher os alunos que 
chegarem à unidade escolar via transporte municipal; acompanhar 
e assistir os alunos durante suas necessidades fisiológicas; 
acompanhar e orientar as crianças durante as refeições, 
estimulando a aquisição de bons hábitos alimentares, auxiliando 
as crianças menores na ingestão de alimentos na quantidade e 
forma adequada; oferecer mamadeira aos bebês tomando o 
devido cuidado com o regurgito; cuidar, estimular e orientar as 
crianças na aquisição de hábitos de higiene; realizar atividades 
como troca de fraldas, banho e escovação dos dentes das 
crianças; observar o comportamento das crianças durante o 
período de repouso e no desenvolvimento das atividades diárias, 
prestando os primeiros socorros, quando necessário e/ou 
relatando as ocorrências não rotineiras à Chefia Imediata, para 
providências subsequentes; garantir a segurança das crianças na 
Unidade Educacional; cuidar do ambiente e dos materiais 
utilizados no desenvolvimento das atividades, organizando os 
objetos de uso pessoal das crianças; executar outras tarefas 
compatíveis com a natureza do cargo. 

30h 

Monitor de 
Transporte Escolar 

Acompanhar alunos desde o embarque no transporte escolar até 
seu desembarque na escola de destino, bem como acompanhar 
os alunos desde o embarque, no final do expediente escolar, até o 
desembarque nos pontos próprios; verificar se todos os alunos 
estão assentados adequadamente dentro do veículo de transporte 
escolar e orientar/exigir que os mesmos permaneçam assentados 
durante todo o trajeto; orientar e auxiliar os alunos a colocarem o 
cinto de segurança; orientar que os alunos não coloquem partes 
do corpo para fora da janela; zelar pela limpeza do transporte 
durante e depois do trajeto; verificar a segurança dos alunos no 
momento do embarque e do desembarque; verificar os horários 
dos transportes, informando aos pais e alunos; conferir se todos os 
alunos frequentes no dia estão retornando para os lares; ajudar os 
pais de alunos especiais na locomoção dos mesmos; tratar os 
alunos com urbanidade e respeito; comunicar casos de conflitos 
aos pais/responsável dos alunos; se deslocar até o ponto de 
partida de cada aluno; ser pontual e assíduo, ter postura ética e 
apresentar-se com vestimentas adequadas para o melhor 
atendimento às necessidades dos alunos; orientar a utilização dos 
banheiros se necessário. Na unidade escolar municipal onde fizer 
o último desembarque de alunos, permanecer até a saída do 
ônibus no horário de término da aula e auxiliar os professores em 
sala conforme demanda da referida unidade auxiliando e 
conduzindo os alunos nas atividades recreativas no pátio bem 

30h 
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como executando outras tarefas correlatas que lhe forem 
determinadas pelo superior imediato. Executar outras tarefas 
compatíveis com a natureza do cargo. 

Professor de Apoio Atuar de forma colaborativa com o professor regente da classe 
para a definição de estratégias pedagógicas que favoreçam o 
acesso do aluno com necessidades educacionais especiais ao 
currículo e a sua interação no grupo; promover as condições para 
a inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais 
em todas as atividades da escola; orientar as famílias para o seu 
envolvimento e a sua participação no processo educacional; 
orientar a elaboração de materiais didático-pedagógicos que 
possam ser utilizados pelos alunos na sala de aula; indicar e 
orientar o uso de equipamentos e materiais específicos e de outros 
recursos existentes na família e na comunidade; adotar postura 
ética e amigável com o aluno e família; preparar material 
específico para uso dos alunos na sala de aula; desenvolver 
formas de comunicação simbólica, estimulando o aprendizado da 
linguagem expressiva; acompanhar os alunos com necessidades 
educacionais especiais, mediante os seguintes registros: PDI, 
diário de bordo, portfólio, relatórios, registros visuais. Executar 
outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

24h 

Professor de 
Educação Básica I 

Ministrar aulas nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental; 
promover o processo de ensino-aprendizagem; planejar aulas e 
desenvolver coletivamente atividades e projetos pedagógicos; 
participar da avaliação do rendimento escolar; participar de 
reuniões pedagógicas de colegiado; promover a participação dos 
pais e responsáveis pelos alunos no processo de avaliação do 
ensino-aprendizagem; participar de cursos de atualização e/ou 
aperfeiçoamento; participar de atividades escolares que envolvam 
a comunidade; preparar e selecionar material didático-pedagógico 
bem como cuidar dele; escriturar livros de classes e boletins e 
executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

24h 

Professor de 
Educação Básica II 

Ministrar aulas nos Anos Finais do Ensino Fundamental; estudar o 
programa do curso; analisar o conteúdo do mesmo e planejar as 
aulas; elaborar o plano de aula, selecionar os temas do programa 
e determinar a metodologia; selecionar e preparar o material 
didático; aplicar exercícios e práticas complementares induzindo 
os alunos à fixação dos conhecimentos adquiridos; elaborar e 
aplicar provas e outros exercícios usuais de avaliação; registrar a 
matéria lecionada e os trabalhos efetivados; fazer anotações no 
livro de frequência; executar outras tarefas compatíveis com a 
natureza do cargo. (18 aulas semanais) 

24h 

Professor de 
Educação Infantil 

Ministrar aulas nas unidades escolares de Educação Infantil; 
promover o processo de ensino/aprendizagem; planejar aulas e 
desenvolver coletivamente atividades e projetos pedagógicos; 
participar da avaliação do rendimento escolar; participar de 
reuniões pedagógicas de colegiado; promover a participação dos 
pais e responsáveis pelos alunos no processo de avaliação do 
ensino/aprendizagem; participar de cursos de atualização e/ou 
aperfeiçoamento; participar de atividades escolares que envolvam 
a comunidade; cuidar, preparar e selecionar material didático 
pedagógico; escriturar livros de classes e boletins; prestar 
informações à direção da unidade escolar sobre o comportamento 
das crianças; executar outras tarefas compatíveis com a natureza 
do cargo. 

24h 
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ANEXO III 

(Portaria SMEC nº 004/2019 de 06 de Dezembro de 2019) 
HABILITAÇÃO, ESCOLARIDADE e FORMAÇÃO ESPECIALIZADA exigidas para 
atuação nas escolas/CEMEIs da Rede Municipal de Ensino de Verdelândia - MG 
 

CARGO HABILITAÇÃO E ESCOLARIDADE COMPROVANTE 

Auxiliar de Serviços 
Gerais 

(Limpeza/Merendeira) 
 

- Ensino Fundamental incompleto  - Histórico Escolar ou Declaração 
de conclusão 

Monitor Escolar 
 

- Ensino Médio completo  
 

- Histórico Escolar ou Declaração 
de conclusão 

Monitor de Transporte 
Escolar 

- Ensino Fundamental incompleto - Histórico Escolar ou Declaração 
de conclusão 

Professor de Apoio -Licenciatura plena em Educação Especial 
ou Licenciatura plena em qualquer área do 
conhecimento ou Pedagogia ou Curso 
Normal Superior, acrescida de pós-
graduação em Educação Especial ou 
Educação Inclusiva em cujo currículo 
conste, no mínimo, 40h de comunicação 
alternativa e tecnologia assistiva e 01 (um) 
a 08 (oito) cursos com no mínimo 120h 
cada (oferecidos por instituições de ensino 
credenciadas) em áreas distintas tais 
como: Educação Inclusiva, Educação 
Especial, Intelectual, Surdez, Física, 
Visual, Múltipla, Transtornos Globais do 
Desenvolvimento – TGD. 

- Diploma registrado ou 
declaração de conclusão 
acompanhada de histórico escolar 

Professor de 
Educação Básica I 

 

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

- Diploma registrado ou 
declaração de conclusão 
acompanhada de histórico escolar 

Professor de 
Educação Básica II 

- Licenciatura plena com habilitação 
específica na disciplina da designação ou 
- Curso superior (bacharelado ou 
tecnólogo), 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 específica 
na disciplina da designação ou 
-Licenciatura curta de habilitação 
específica na disciplina da designação. 

- Diploma registrado ou 
declaração de conclusão 
acompanhada de histórico escolar 
- Certificado de curso de formação 
pedagógica para graduados não 
licenciados 

Professor de 
Educação Infantil 

 

- Curso de Licenciatura Plena admitida 
como formação mínima para o exercício 
do magistério na educação infantil ou 
- Curso de Licenciatura Plena em Normal 

- Diploma registrado ou 
declaração de conclusão 
acompanhada de histórico escolar 
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Superior com habilitação para lecionar na 
educação infantil ou 
- Curso de Licenciatura Plena em 
Pedagogia cujo histórico escolar comprove 
Prática de Ensino-Estágio Supervisionado 
na Educação Infantil com carga horária 
mínima de 300h ou sem restrição de carga 
horária, para os cursos concluídos 
anteriormente à edição da Lei 9.394/1996. 
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ANEXO IV 

(Portaria SMEC nº 004/2019 de 06 de Dezembro de 2019) 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
Instruções: 

• Os dados registrados na inscrição são de inteira responsabilidade do candidato e deverão ser comprovados no 
momento da designação, sob pena de desclassificação; 

• Recomendamos não iniciar a inscrição sem antes ter lido a Portaria 004/2019 da Secretaria Municipal de Educação de 
Verdelândia; 

• As cópias do RG e do CPF do candidato deverão ser obrigatoriamente anexadas a esta ficha de inscrição. 

 
1- Identificação do candidato 

Nome:  
 

Nacionalidade: 
 

Naturalidade: 
 

Data de Nascimento:_____/____/____ 
 

RG:  
 

Órgão Emissor-UF: 
 

Data Emissão:____/____/____ 
 

CPF: 
 

Endereço Residencial: 
 

Cidade-UF 
 

CEP: 
 

Celular: 
 

e-mail: 
 

 
2- Dados para a designação 

Cargo Função pretendida (marque somente uma opção): 
 

 Auxiliar de Serviços Gerais: - Limpeza/Merendeira  
 Monitor de Transporte Escolar 
 Monitor Escolar  
 Professor de Apoio 
 Professor de Educação Básica I 
 Professor de Educação Básica II: - Artes 
 Professor de Educação Básica II: - Ciências  
 Professor de Educação Básica II: - Educação Física 

 Professor de Educação Básica II: - Ensino Religioso 
 Professor de Educação Básica II: - Geografia 
 Professor de Educação Básica II: - História 
 Professor de Educação Básica II: - Inglês 
 Professor de Educação Básica II: - Língua Portuguesa/ Literatura 
 Professor de Educação Básica II: - Matemática 
 Professor de Educação Infantil 

 
Tempo de serviço (em dias) na rede municipal de ensino de Verdelândia na função pretendida: _________________ dias. 
 

 
Escolaridade:__________________________________________________________________________________________ 
 

 
Declaro estar ciente das condições estabelecidas na Portaria 004/2019 da Secretaria Municipal de Educação de 

Verdelândia - MG. Declaro também, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações prestadas. 
 

Assinatura do candidato: 
 

Data: ____/____/____ 
 

----- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Comprovante de Inscrição – Portaria 004/2019 SMEC Verdelândia-MG (via do candidato) 

Nome do candidato: 
 

Função Pretendida: 
 

Assinatura e carimbo do servidor SMEC 
 

Data da inscrição: ____/____/____
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ANEXO V 

(Portaria SMEC nº 004/2019 de 06 de Dezembro de 2019) 
 

 
 
 

Pelo presente documento, eu, ______________________________________________,                                                                   

_________________________ (cargo), ________________ (estado civil), portador(a) do 
RG nº _______________ e CPF nº __________________, DECLARO, com base no que 
dispõem os incisos XVI e XVII do artigo 37 da Constituição Federal e no  Decreto 
Estadual nº  29.352, de 09 de julho de 2008 que, presentemente: 
 

(   ) Não exerço em acumulação remunerada qualquer outro Cargo, Emprego ou Função 
Pública, no âmbito da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, abrangendo 
autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, suas 
subsidiárias e sociedades controladas, direta ou indiretamente pelo poder público. 
 
(   ) Exerço o(s) cargo(s) público(s), função(7S) ou emprego(s) abaixo: 
 
1) __________________________________________________________________cuja 
jornada de trabalho é de ____ às ____ horas, com uma carga horária semanal de ____ 
horas. 
 
2) __________________________________________________________________cuja 
jornada de trabalho é de ____ às ____ horas, com uma carga horária semanal de ____ 
horas. 
 
3) __________________________________________________________________cuja 
jornada de trabalho é de ____ às ____ horas, com uma carga horária semanal de ____ 
horas. 
 
 
Declaro ainda que tomei conhecimento do inteiro teor das normas acima relacionadas e 
que estou ciente de que estarei sujeito às penalidades previstas em Lei, caso venha a 
incorrer em acumulação ilegal, durante o exercício da função para a qual fui 
contratado(a). 
 
 

 
 

Verdelândia, MG ______ de ________________ de _________. 

 

 
 
 
 

Assinatura do Declarante 

DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULAÇÃO/ACUMULAÇÃO DE CARGO PÚBLICO 
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ANEXO VI 

(Portaria SMEC nº 004/2019 de 06 de Dezembro de 2019) 
 

 

 

Pelo presente documento, eu, ______________________________________________, 

_______________________ (cargo), _________________ (estado civil) portador (a) do 

RG nº ________________ e CPF nº_________________________, declaro para fins de 

contratação temporária junto a Prefeitura Municipal de Verdelândia, 

que____________________ (possuo/não possuo) bens móveis, imóveis, títulos e                                

valores mobiliários ou aplicações financeiras. 

Em caso de resposta positiva, relacionar os bens: 

 

Verdelândia, MG ______ de ________________ de _________. 

 

 

Assinatura do Declarante 

 

 

 

 

 

 
Código Penal - Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia 
constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita,com o 
fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: 
 
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três 
anos, e multa, se o documento é particular. 

 

DECLARAÇÃO DE BENS 

mailto:smecverdelandia@yahoo.com.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

 Administração: NOVOS TEMPOS! RESPONSÁBILIDADE E TRANSPARÊNCIA – 2018/2020 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
 Rua: 21 de Abril nº. 691 – Centro – CEP 39458-000 

e-mail: smecverdelandia@yahoo.com.br 

  
ANEXO VII 

(Portaria SMEC nº 004/2019 de 06 de Dezembro de 2019) 
 

 
 
 
Eu, ____________________________________________________ portador (a) do RG 

nº ________________ e CPF nº__________________, inscrito (a) no processo de 

designação da Secretaria Municipal de Educação de Verdelândia – MG, para concorrer a 

uma vaga para exercício temporário de função pública no ano de 2020, por meio da 

Portaria 004/2019, para o cargo de ____________________________________, 

apresento pedido de recurso contestando a classificação preliminar publicada para o 

referido cargo, baseado na (s) seguinte (s) justificativa (s): 

*_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Para fundamentar essa contestação, encaminho anexos os seguintes documentos: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

*Campo de preenchimento obrigatório 

 

Verdelândia, MG ______ de ________________ de 2019. 

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do Declarante 

----- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Comprovante de Interposição de Recurso – Portaria 004/2019 SMEC Verdelândia-MG  (via do candidato) 

Nome do candidato: 
 

Função Pretendida: 
 

Assinatura e carimbo do servidor SMEC 
 

Data do Recurso: ____/____/____
  
 

 

FORMULÁRIO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 
 

mailto:smecverdelandia@yahoo.com.br

