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ANEXO III (Retificado em 15/02/2021) 
 

(Portaria SMEC nº02/2021 de 12 de Fevereiro de 2021) 
 

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 Escolar 

 

- 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 1ª Prioridade - Diploma registrado ou 
declaração de conclusão 
acompanhada de histórico 
escolar 

- Licenciatura plena em Educação Especial ou 
- Pós-graduação em Educação Especial ou 
Educação Inclusiva  

2ª Prioridade 

- Licenciatura plena em qualquer área do 

conhecimento cujo histórico comprove, no 
mínimo, 360 horas de conteúdos da Educação 
Especial 

3ª Prioridade - Certificados dos cursos 
específicos - 01 a 06 cursos com, no mínimo, 160 horas 

cada, nas 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 

Professor de 
Educação Básica I 

 

1ª Prioridade - Diploma registrado ou 
declaração de conclusão 
acompanhada de histórico 
escolar 

- Licenciatura plena em Pedagogia 
comhabilitação para lecionar nos Anos Iniciais 
do Ensino Fundamental ou 
- Licenciatura plena em Pedagogia 
normatizadapela Resolução CNE/CP nº 01/2006 
ou 
- Licenciatura plena em Pedagogia cujo histórico 
escolar comprove estudo das Metodologias de 
Ensino, Estrutura e Funcionamento do Ensino 
Fundamental e Prática de Ensino – Estágio 
Supervisionado com carga horária mínima de 
300 horas ou sem restrição de carga horária, 
para os cursos concluídos anteriormente à 
edição da Lei nº9.394/1996 ou 
- Licenciatura plena em Normal Superior 

2ª Prioridade 

- Curso Normal em Nível Médio, com habilitação 
para docência nos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental 

Professor de 
Educação Básica II 

 
 
 

1ª Prioridade - Diploma registrado ou 
declaração de conclusão 
acompanhada de histórico 
escolar 
- Certificado de curso de 

- Licenciatura plena com habilitação específica 
no componente da convocação ou 
- Licenciatura plena na área de Linguagens ou 
de Ciências Humanas ou de Ciências da 
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Naturezaou de Matemática, com habilitação 
para docência nos Anos Finais do Ensino 
Fundamental, dos componentes curriculares 
específicos da convocação ou 
- Licenciatura plena regulamentada pela 
PortariaMEC nº 399/1989, com habilitação 
específica nocomponente da convocação ou 
- Bacharelado ou tecnológico acrescido de 
cursode formação pedagógica para graduados 
nãolicenciados (realizado nos termos da 
legislaçãoespecífica), com habilitação para 
lecionar ocomponente da convocação. 
- Somente para Ensino Religioso: Licenciatura 
plena com habilitação em outro componente 
curricular, acrescida de pós-graduação (lato 
sensu ou stricto sensu), com habilitação 
específica no componente Ensino Religioso. 

formação pedagógica para 
graduados não licenciados 

2ª Prioridade - Diploma registrado 
 - Licenciatura curta com habilitação específica 

no componente da convocação ou 
- Licenciatura plena regulamentada pela Portaria 
MEC nº 399/1989, da qual conste habilitação 
para Anos Finais do Ensino Fundamental, 
específica no componente da convocação. 

3ª Prioridade - Declaração de curso ou 
autorização para lecionar - Matrícula e frequência a partir dos 3 (três) 

últimos períodos, em curso de licenciatura 
plena,com habilitação específica no componente 
da convocação. 

4ª Prioridade - Histórico Escolar ou 
autorização para lecionar 
 

- Bacharelado ou tecnológico com habilitação 
específica no componente da convocação ou 
- Licenciatura plena com habilitação em outro 
componente curricular, cujo histórico comprove 
formação para o componente da convocação ou 
- Licenciatura plena com habilitação em outro 
componente curricular, acrescida de pós-
graduação (lato sensu ou stricto sensu), com 
habilitação específica no componente da 
convocação. 

5ª Prioridade 

- Licenciatura curta com habilitação em outro 
componente curricular, cujo histórico comprove 
formação para o componente da convocação ou 
- Licenciatura curta com habilitação em outro 
componente curricular, acrescida de pós-
graduação (lato sensu ou stricto sensu), com 
habilitação específica no componente da 
convocação ou 

-Bacharelado ou tecnológico, em qualquer área 

do conhecimento, cujo histórico comprove 
formação para o componente da convocação ou 
- Bacharelado ou tecnológico em qualquer 
áreado conhecimento, acrescido de pós-
graduação (lato sensu ou stricto sensu), com 
habilitação específica no componente da 
convocação. 

6ª Prioridade - Declaração de curso 
acompanhada de histórico 
escolar ou autorização para 
lecionar 
 

- Matrícula e frequência a partir do 3º período, 
exceto nos três últimos, em curso de licenciatura 
plena com habilitação específica no componente 
da convocação ou 
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- Matrícula e frequência a partir dos 3 (três) 
últimos períodos, em curso bacharelado ou 
tecnológico, com habilitação específica no 
componente da convocação. 

 
 
 
 
 7ª Prioridade 

- Matrícula e frequência a partir do 3º período 
em curso de licenciatura plena, com habilitação 
em outro componente curricular, cujo histórico 
comprove formação para o componente da 
convocação ou 
- Matrícula e frequência a partir do 3º período, 
exceto nos três últimos, em curso bacharelado 
ou tecnológico, com habilitação específica no 
componente da convocação ou 
- Bacharelado ou tecnológico, com habilitação 
em outro componente curricular, cujo histórico 
comprove formação para o componente da 
convocação. 

Professor de 
Educação Física  

1ª Prioridade - Diploma registrado ou 
declaração de conclusão de 
curso acompanhada do 
histórico escolar 
- Certificado de curso de 
formação pedagógica 

- Licenciatura plena em Educação Física ou 
- Bacharelado em Educação Física, acrescido 
de curso de formação pedagógica para 
graduados não licenciados (realizado nos 
termos da legislação específica), com 
habilitação em Educação Física. 

2ª Prioridade - Diploma registrado 

- Licenciatura curta em Educação Física 

3ª Prioridade - Declaração de curso ou 
autorização para lecionar - Matrícula e frequência a partir dos 3 (três) 

últimos períodos em curso de licenciatura plena 
em Educação Física 

4ª Prioridade 

- Matrícula e frequência a partir do 3ºperíodo, 
exceto nos três últimos, em curso 
de licenciatura plena em Educação Física ou 
- Bacharelado em Educação Física 

5ª Prioridade 

- Matrícula e frequência a partir do 3º período 
em curso de Bacharelado em Educação Física 

Professor de 
Educação Infantil 

 
 
 
 

1ª Prioridade - Diploma registrado ou 
declaração de conclusão 
acompanhada de histórico 
escolar 
 
 
 
 

- 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. 
- Curso de Licenciatura Plena em Normal 
Superior com habilitação para lecionar na 
educação infantil  

2ª Prioridade 

- Curso Normal de Nível Médio/Magistério (com 
habilitação em Educação Infantil) 

 

 


