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Portaria nº 06 de 31 de Maio de 2021 - Processo Seletivo Simplificado  

 
 

Dispõe sobre critérios e define procedimentos 
para inscrição, classificação e designação de 
candidato para o exercício temporário na função 
de Supervisor Pedagógico na Rede Municipal de 
Educação Básica de Verdelândia – MG, para o 
ano letivo de 2021. 

  
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE VERDELÂNDIA – MG, no uso de 
suas atribuições e considerando a necessidade de definir critérios e procedimentos para inscrição, 
classificação e designação de candidato para o exercício temporário na função de Supervisor 
Pedagógico na Rede Municipal de Ensino de Verdelândia/MG, para o ano de 2021 
 
RESOLVE: 

 
CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1º – Será aberto Processo Seletivo Simplificado para a designação de 1 (uma) vaga para 
exercício temporário de função de Supervisor Pedagógico para atendimento em escolas da Rede 
Municipal de Ensino de Verdelândia – MG nos termos desta Portaria.  
 

Paragrafo Único - Caso ocorra, ao longo do ano letivo de 2021, surgimento de novas vagas 

para a função de Supervisor Pedagógico na Rede Municipal de Ensino e não havendo servidor 

efetivo que possa exercê-la, ocorrerá designação nos termos desta Portaria e obedecendo-se o 

resultado final da ordem de classificação gerado por ela.  

 
Art. 2º – Compete à Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Verdelândia – MG a 
organização do procedimento de contratação para a vaga temporária de Supervisor Pedagógico 
com base no disposto desta portaria, em seus anexos e instruções complementares. 
 
Art. 3º – Os candidatos ao Processo Seletivo Simplificado supracitado poderão inscrever-se 

observados os critérios estabelecidos nos Anexos desta Portaria. 
 
§1º A referida designação para exercício temporário obedecerá à classificação em listagem única 
do Município de Verdelândia – MG.  
§2º Será admitida a designação para o exercício temporário de função pública de candidato não 
inscrito, excepcionalmente nos casos em que não se apresente candidato inscrito após a edição 
desta Portaria. 
 
CAPÍTULO II - DA INSCRIÇÃO 
 
Art. 4º – O candidato deverá efetuar sua inscrição, unicamente, via Internet por meio de envio da 

Ficha de Inscrição (Anexo IV), Carteira de Registro de Identificação – RG e Comprovante de 
registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF para o seguinte endereço de e-mail: 
designacao2021verdelandia@yahoo.com , em conformidade com o cronograma (Anexo I) não 
sendo aceita documentação enviada após o término do período de inscrições.  
 

mailto:designacao2021verdelandia@yahoo.com
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§1º A Ficha de Inscrição (devidamente preenchida e assinada pelo candidato) e os documentos 
de RG e CPF devem ser digitalizados e enviados em arquivo único e em formato PDF.  
§2º O campo Assunto do email deve conter a seguinte informação: Inscrição Processo Seletivo 
Simplificado de Supervisor Pedagógico. 
§3º O corpo da mensagem deve conter o nome completo do candidato. 
§4º Caso o candidato realize mais de 1 (uma) inscrição, será considerada válida a última inscrição 
realizada. 
§5º Não serão aceitas inscrições por qualquer outro meio não estabelecido nesta Portaria. 
§6º O preenchimento dos dados na Ficha de Inscrição deverá ser feito, completa e corretamente, 
de forma legível e sem rasura, sob total responsabilidade do candidato, mesmo quando efetuado 
por terceiros. 
§7º Não caberá recurso motivado por quaisquer erros ou omissões de responsabilidade do 
candidato no ato da inscrição. 
§8º Inexatidão das declarações e/ou irregularidades dos documentos apresentados pelo 
candidato, verificadas a qualquer tempo, em especial por ocasião da sua contratação, importarão 
na nulidade da sua inscrição e na sua desclassificação do Processo de Designação Público. Caso 
a referida inexatidão e/ou irregularidade seja da natureza de falsificação, incorrerá para o mesmo 
em prejuízo das medidas de ordem administrativa, civil e criminal.  
§9º As informações inseridas na Ficha de Inscrição pelo candidato é que resultarão na sua 
classificação e deverão ser comprovadas no ato da designação. 
§10º A omissão de dados na inscrição e/ou irregularidades detectadas, no momento da 
designação ou a qualquer tempo, implicarão na desclassificação, podendo o candidato concorrer 
como não inscrito posterior. 
 

Art. 5º – O comprovante de inscrição será gerado e enviado, unicamente, via Internet por meio de 

mensagem eletrônica (para o mesmo endereço de e-mail utilizado para envio da documentação 
pelo candidato) em até 24 horas após o recebimento da documentação de inscrição. 

 
Parágrafo Único. Efetuada a inscrição, não será aceito pedido de alteração, exceto dos dados 

referentes ao endereço do candidato e do número do telefone, que deverão ser mantidos 
atualizados perante a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Verdelândia – MG. 
 
CAPÍTULO III – DO TEMPO DE SERVIÇO 
 
Art. 6º – Para as inscrições, a certidão de contagem do tempo de serviço exercido pelo candidato 

na Rede Municipal de Ensino de Verdelândia – MG, será fornecida pelo Setor de Recursos 
Humanos da Prefeitura Municipal de Verdelândia – MG devendo estar carimbada e assinada pelo 
responsável do Setor. 
 
§1º Não serão aceitas certidões de contagem de tempo de exercício na função em outro 
município, estadual, federal e privada.  
§2º No ato da designação será exigida do candidato a apresentação da via original e cópia da 
Certidão de Contagem de Tempo.  
§3º O candidato que no ato da designação para o exercício temporário não comprovar o tempo de 
serviço lançado no ato da inscrição ou fraudar o tempo de serviço será desclassificado.  

 
Art. 7º – Será considerado “tempo de serviço”, para fins de classificação de que trata esta 

Portaria, aquele exercido na Rede Municipal de Ensino de Verdelândia até 31 de Outubro de 
2020, na função de Orientação Escolar, Supervisor Pedagógico, Supervisor de Ensino, Professor 
Responsável ou Coordenador de escola, devendo comprová-lo no ato da designação, em 
consonância com o Art. 6 desta Portaria, desde que:  
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I – não esteja vinculado a cargo efetivo ativo.  
II – não tenha sido utilizado para fins de aposentadoria. 
III – não seja tempo de serviço paralelo.  
 
§1º O tempo exercido em cargo em comissão ou função gratificada na Rede Municipal de Ensino 
poderá ser computado para se inscrever à função de Supervisor Pedagógico, desde que esta 
tenha sido a função exercida pelo candidato na rede municipal de ensino de Verdelândia quando 
assumiu o referido cargo comissionado ou função gratificada, observado o disposto no caput e 
incisos deste artigo. 

 
CAPÍTULO IV – DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 
 
Art. 8º – Os candidatos inscritos para a função de Supervisor Pedagógico serão classificados em 

listagem única, observando-se a escolaridade mínima exigida (Anexo II).  
 
Parágrafo Único. Para a classificação dos candidatos, aplicar-se-ão os seguintes critérios nesta 

ordem:  
 
1º – Maior tempo de exercício na Rede Municipal de Ensino de Verdelândia – MG, específico na 

função pleiteada; 
2º – Idade Maior. 
 
CAPÍTULO V – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS PARA INSCRIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

 
Art. 9º – A listagem classificatória será disponibilizada no mural da Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura de Verdelândia – MG e no site oficial da Prefeitura Municipal de Verdelândia – 
MG (endereço eletrônico: www.verdelandia.mg.gov.br), conforme cronograma (Anexo I). 
 
Art. 10º – Caberá à Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Verdelândia - MG, a 

divulgação do processo de inscrição de candidatos e a designação para exercício da função 
pública.  
 
Art. 11º – A designação da qual trata esta Portaria obedecerá à seguinte ordem de prioridade:  

 
I – candidato inscrito habilitado, obedecida a ordem de classificação na listagem única do 
município de Verdelândia – MG.  
II – candidatos não inscritos habilitados (observando-se as exigências contidas nesta Portaria).  
 
Art. 12º – Após a divulgação da lista de classificação preliminar, o candidato terá um prazo, 

conforme cronograma anexo estabelecido nesta Portaria, para impugnar a sua classificação, 
mediante Formulário de Interposição de Recurso (Anexo VII) fundamentado e instruído com os 
documentos comprobatórios de suas alegações enviados para o seguinte endereço de e-mail: 
designacao2021verdelandia@yahoo.com . 
§1º O Formulário de Interposição de Recurso (devidamente preenchido e assinado pelo 
candidato) e os documentos comprobatórios de suas alegações, devem ser digitalizados e 
enviados em arquivo único e em formato PDF.  
§2º O campo Assunto do email deve conter a seguinte informação: Interposição de Recurso. 

§3º O corpo da mensagem deve conter o nome completo do candidato.  

http://www.verdelandia.mg.gov.br/
mailto:designacao2021verdelandia@yahoo.com
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 §4º O comprovante de Interposição de Recurso será gerado e enviado, unicamente, via Internet 
por meio de mensagem eletrônica para o mesmo endereço de e-mail utilizado para envio da 
documentação pelo candidato. 
§5º Não caberá recurso motivado por quaisquer erros ou omissões de responsabilidade do 
candidato no processo de inscrição. 
 
Art. 13º – A depender do resultado da impugnação, a lista de classificação será retificada e 
novamente publicada. 
 
CAPÍTULO VI – DOS RESULTADOS  
 
Art. 14º - A lista nominal dos candidatos, por ordem de classificação final, será publicada no portal 

da Prefeitura Municipal de Verdelândia e também disponibilizada no mural da Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura de Verdelândia – MG, conforme o cronograma publicado.  
 
CAPÍTULO VII – DA DESIGNAÇÃO PARA FUNÇÃO PÚBLICA 

 
Art. 15º - Para ser designado o candidato deverá comprovar idade mínima de 18 anos.  
 
Art. 16º - A designação do servidor para o exercício temporário da função pública a qual trata esta 

Portaria, será processada presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura de Verdelândia - MG ou de forma On-line, a depender da classificação do município de 

Verdelândia no Plano Minas Consciente na data da designação e em conformidade com 
orientações e cronograma oportunamente publicados.  
 
Art. 17º - Para a designação poderão ser convocados os dois primeiros candidatos classificados, 

garantindo celeridade do processo de designação caso ocorra desclassificação do(s) primeiro(s) 
candidato(s) classificado(s). 
 
Parágrafo Único: Caso a designação ocorra de forma presencial, não será permitida a entrada de 

candidatos após o horário de início previamente divulgado.  
 
Art. 18º - No ato da designação, o candidato deverá apresentar os documentos relacionados a 

seguir:  
 
1. Comprovante de habilitação para atuar na função a que concorre (Anexo III);  
2. Certidão de Contagem de Tempo; 
3. Carteira de Registro de Identificação – RG; 
4. Título Eleitoral;  
5. Comprovante de estar em dia com as obrigações eleitorais;  
6. Comprovante de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF;  
7. Certidão de nascimento ou casamento; 
8. Comprovante de endereço; 
9. Certidão de nascimento de filho menor; 
10. Carteira de reservista (para candidato do sexo masculino); 
11. Atestado médico admissional – validade de 60 (sessenta) dias;  
12. Declaração de Não Acúmulo/Acúmulo de Cargo (Anexo V); 
13. Declaração de Bens (Anexo VI). 
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§1º Caso a designação ocorra de forma presencial, não será aceita procuração. Além disto, é 
obrigatória a apresentação da documentação relacionada neste artigo, sob pena de 
desclassificação. 
§2º Os comprovantes de habilitação ou qualificação para atuar na função a que concorre, a que 
se referem o item 1 deste artigo e Anexo III desta Portaria, deverão atender ao disposto no 
Decreto nº 9.235/2017, quanto à regularidade de Instituições de Ensino Superior – IES e de 
cursos superiores. 
 
Art. 19º - Na hipótese de acúmulo de cargos, funções e proventos, o contratado deverá oficiar à 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no prazo máximo de cinco dias úteis. 
 
Art. 20º - O candidato que, depois de aceitar a vaga, não comparecer no dia determinado para 

assumir exercício, de forma injustificada, terá sua vaga redesignada.  
 
Parágrafo único: O candidato que não comparecer para assumir exercício ou for desclassificado 

será comunicado via ofício (através do e-mail que fez a inscrição) e pelo motivo previsto no §1º 
deste artigo, só poderá ser novamente designado em escola da rede municipal de Verdelândia, 
decorrido o prazo de 90 (noventa) dias da referida comunicação. 
 
Art. 21º - Para assegurar a transparência do processo de designação, a Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura de Verdelândia – MG fará o registro das ocorrências em livro de Ata próprio 
para tal. 
 
Parágrafo único: O candidato, no ato da designação, assinará uma ata e, por este termo, se 
obrigará a assumir a função e exercê-la. Caso ocorra a desistência por parte do candidato, o 
mesmo será impedido de concorrer a outras vagas posteriormente oferecidas para a mesma ou 
outra função pelo período de 60 (sessenta) dias contados da data da desistência. 
 
Art. 22º - Ocorrendo no exercício da função, desídia, falta grave, ofícios de recomendação da 

Promotoria de Justiça e/ou Conselho Tutelar ou sendo insuficiente o desempenho do designado, a 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Verdelândia – MG, após comunicar e garantir o 
contraditório, fará a substituição do designado nos critérios estabelecidos nesta portaria, 
registrando em ocorrência por escrito, devidamente comprovada em ata. 
 
Parágrafo único: O candidato terá seu contrato rescindido, quando ocorrer o desaparecimento do 

motivo que ensejou a contratação. 
 
CAPÍTULO VIII - DAS VAGAS 
 
Art. 23º - A vaga a qual trata o Artigo 1º desta Portaria é a seguinte: 

 
Escola  Nº de Vagas Turno 

E. M. MELQUÍADES FRANCISCO BORGES e E. M. 
CORONEL RIBEIRO 

01 Matutino/Vespertino 

 
 
CAPÍTULO IX – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 24º - Caberá à Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Verdelândia - MG, a 

divulgação do processo de inscrição, convocação e designação de candidatos para exercício de 
função pública. Ao candidato que pretende a vaga caberá a obrigação de acompanhar os meios 
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de comunicação informados nesta Portaria, sendo: mural da Secretaria de Educação e Cultura e 
site da Prefeitura Municipal de Verdelândia (www.verdelandia.mg.gov.br).  
 
Art. 25º - O contrato de trabalho celebrado entre o designado e o Município de Verdelândia/MG 
terá início na mesma data do efetivo exercício da função. 
 
Art. 26º - Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura em 
conjunto com a assessoria da Procuradoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Verdelândia - MG. 
 
Art. 27º - As disposições desta Portaria estarão sujeitas a adequações que respeitem quaisquer 

alterações de dispositivos legais que venham a ser publicados. 
 
Art. 28º - Integram esta Portaria os seguintes Anexos:  
 
Anexo I - Cronograma  
Anexo II - Carga horária e descrição do cargo  
Anexo III - Habilitação, Escolaridade e Formação Especializada 
Anexo IV - Ficha de Inscrição 
Anexo V - Declaração de Não Acumulação/Acumulação de Cargo 
Anexo VI - Declaração De Bens 
Anexo VII – Formulário para Interposição de Recurso 
 
Art. 29º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e revogam-se as disposições em 

contrário.  
 
 

Verdelândia, 31 de Maio de 2021. 
 
 
 

 
____________________________________ 

Ellen Bárbara Santos Domingues Morais 
Secretária Municipal de Educação e Cultura 

  

http://www.verdelandia.mg.gov.br/
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ANEXO I 
(Portaria SMEC nº 06 de 31 de Maio de 2021) 

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 
de Supervisor Pedagógico na rede municipal de ensino de Verdelândia - MG, para o ano letivo de 
2021, de acordo com o seguinte cronograma: 
 

Data/ Período Atividade Local 

Das 07 horas do dia 

07/06/2021 até as 23 

horas e 59 minutos do 

dia 08/06/2021 

Inscrição de candidatos  e-mail: 

designacao2021verdelandia@yahoo.com  

09/06/2021 Divulgação da classificação 

preliminar dos candidatos 

inscritos  

Site oficial da Prefeitura Municipal de 

Verdelândia (www.verdelandia.mg.gov.br)   

10/06/2021 Interposição de Recurso  e-mail: 

designacao2021verdelandia@yahoo.com 

11/06/2021 Divulgação da classificação 

final dos candidatos inscritos e 

Primeira chamada para 

designação. 

Site oficial da Prefeitura Municipal de 

Verdelândia (www.verdelandia.mg.gov.br)   

 

  

mailto:designacao2021verdelandia@yahoo.com
http://www.verdelandia.mg.gov.br/
mailto:designacao2021verdelandia@yahoo.com
http://www.verdelandia.mg.gov.br/
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ANEXO II 
(Portaria SMEC nº 06 de 31 de Maio de 2021)  

CARGA HORÁRIA E DESCRIÇÃO DO CARGO para atuar na Rede Municipal de Ensino de 
Verdelândia - MG: 
 
 

Cargo Descrição do Cargo – Função Carga horária 

semanal 

Supervisor 

Pedagógico 

Coordenar e implementar, juntamente com os professores, o 

projeto pedagógico da educação; assessorar os professores 

na escolha e utilização dos procedimentos e recursos 

didáticos mais adequados ao alcance dos objetivos 

curriculares; promover o desenvolvimento curricular, 

redefinindo, conforme as necessidades, os métodos e os 

materiais de ensino; participar, com o corpo docente, do 

processo de avaliação interna/externa e de análise de seus 

resultados; coordenar o programa de capacitação do pessoal 

da educação e executar outras tarefas compatíveis com a 

natureza do cargo. 

24h 
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ANEXO III 
(Portaria SMEC nº 06 de 31 de Maio de 2021)  

HABILITAÇÃO, ESCOLARIDADE e FORMAÇÃO ESPECIALIZADA exigidas para atuação nas 
escolas/CEMEIs da Rede Municipal de Ensino de Verdelândia – MG 
 
 

Cargo Habilitação, escolaridade e formação 
especializada 

Comprovante 

Supervisor 

Pedagógico 

- Licenciatura plena em Pedagogia com habilitação 
em Orientação Educacional e/ou Supervisão 
Escolar ou 
- Licenciatura plena em Pedagogia normatizada 
nos termos da Resolução CNE/CP nº 1/2006 ou 

- Licenciatura plena em qualquer área do 
conhecimento, acrescida de pós-graduação lato 
sensu em: Orientação Educacional ou Supervisão 

Educacional ou Coordenação Pedagógica ou 
Gestão Escolar ou Gestão 
Educacional ou Gestão do Trabalho Pedagógico 
ou Gestão Escolar Integrada: Administração, 
Orientação, Supervisão e Inspeção Escolar, dentre 
outras formações estruturadas no âmbito da 
organização do trabalho pedagógico e do processo 
ensino-aprendizagem ou 

- Bacharelado ou tecnológico acrescido de curso 
de formação pedagógica para graduados não 
licenciados (realizado nos termos da legislação 
específica), em qualquer área do conhecimento, 
acrescido de pós-graduação lato sensu em 
Orientação Educacional ou Supervisão 
Educacional ou Coordenação Pedagógica ou 
Gestão Escolar ou Gestão Educacional ou Gestão 
do Trabalho Pedagógico ou Gestão Escolar 
Integrada: Administração, Orientação, Supervisão 
e Inspeção. 

Diploma registrado ou 
declaração/ certidão de 
conclusão de curso 
acompanhada de histórico 
escolar 
- Certificado de curso de 
pós graduação lato sensu 
- Certificado de Curso de 
formação pedagógica 
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ANEXO IV 
(Portaria SMEC nº 06 de 31 de Maio de 2021)  

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 06/2021 da Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura 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: 

 

CPF: 

 

Endereço Residencial: 

 

Cidade-UF 

 

CEP: 

 

Celular: 

 

e-mail: 

 

 
 

Tempo de serviço (em dias) na Rede Municipal de Ensino de Verdelândia – MG, na função de Supervisor 

Pedagógico: _________________ dias. 

 

 

 

Escolaridade:________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Declaro estar ciente das condições estabelecidas na Portaria 06/2021 da Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura de Verdelândia - MG. Declaro também, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações prestadas. 
 

 
Assinatura do candidato: 
 

 
Data: ____/____/____ 
 

 



          

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
Rua: 21 de Abril nº. 691 – Centro – CEP 39458-000 

     e-mail: smecverdelandia@yahoo.com.br     
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ANEXO V 

(Portaria SMEC nº 06 de 31 de Maio de 2021)  
 

 
 

 
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(ões) 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 2021. 

 

 

 
_____________________________________________ 

Assinatura do Declarante 
  

DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULAÇÃO/ACUMULAÇÃO DE CARGO PÚBLICO 



          

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
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ANEXO VI 
(Portaria SMEC nº 06 de 31 de Maio de 2021) 

 

 

 

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 2021. 

 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura do Declarante 

 

 

 

 

 

  

DECLARAÇÃO DE BENS 

 
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. 
 



          

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
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ANEXO VII 
(Portaria SMEC nº 06 de 31 de Maio de 2021) 

 

 
 
 
Eu, ____________________________________________________ portador (a) do RG nº 

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

Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Verdelândia – MG, para concorrer a uma vaga 

para exercício temporário de função pública no ano de 2021, por meio da Portaria 06/2021, para o 

cargo de Supervisor Pedagógico, 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 2021. 

 

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do Declarante 

 
 
 
 

FORMULÁRIO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

 


