
  PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA – MANTENA – MG 

      SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED 
               Av. Getúlio Vargas, 149 – Galeria Minas Gerais – Sala 20 – Centro – CEP: 35290-000 – Mantena (MG) 
                                               Fone: (33)3241-1385 – E-mail: sememantena@gmail.com 

 
 

          INFORMATIVO DESIGNAÇÕES 2018 
 

 

LOCAL DAS DESIGNAÇÕES: Escola Municipal Mário Rigamont  
ENDEREÇO: Rua Pastor José Fabrício, nº 315 – Omar Paixão - Mantena - MG  -  FONE: (33)3241-1591 
CRONOGRAMA: 
 

Data Horário Cargo/Função 

 

 

 

07.02 

4ª feira 

8h Professor Ed. Básica - Anos Finais do Ens. Fundamental – Língua Portuguesa 

9h Professor Ed. Básica - Anos Finais do Ens. Fundamental – Matemática 

10h Professor Ed. Básica - Anos Finais do Ens. Fundamental – História 

11h Professor Ed. Básica - Anos Finais do Ens. Fundamental – Geografia 

13h Professor Ed. Básica - Anos Finais do Ens. Fundamental – Ciências 

14h Professor Ed. Básica - Anos Finais do Ens. Fundamental – L.E.M. Inglês 

15h Professor Ed. Básica - Anos Finais do Ens. Fundamental – Arte 

16h Professor Ed. Básica - Anos Finais do Ens. Fundamental – Ensino Religioso 

17h Professor Ed. Básica - Anos Iniciais e Finais do Ens. Fundamental – Ed. Física 

08/02 

5ª feira 

8h Especialista da Educação Básica – EEB.I.A 

9h Professor Ed. Básica - Educação Infantil e Anos Iniciais do Ens. Fundamental 

      

Os Editais de Vagas, em anexo, foram publicados por afixação no quadro de 

avisos das escolas municipais, Secretaria Municipal de Educação e Prefeitura 

Municipal de Mantena. 

 
Documentação necessária (XEROX E ORIGINAL) para concorrer à designação: 
 
 Comprovante de habilitação/escolaridade, qualificação e formação especializada para 

atuar na função a que concorre, através de Registro Profissional ou Diploma Registrado 
ou Declaração de Conclusão de Curso acompanhada de Histórico Escolar; 

 Certidão de contagem de tempo como designado na rede municipal de ensino de 
Mantena-MG, no conteúdo ou função pleiteada, não sendo permitido o aproveitamento 
de tempo vinculado a cargo efetivo, tempo utilizado para aposentadoria; 

 Documento de identidade; 
 Título Eleitoral e Comprovante(s) ou Certidão de votação da última eleição; 
 Comprovante de estar em dia com as obrigações militares, para candidato do sexo 

masculino, dispensada a exigência quando se tratar de cidadão com mais de 45 
(quarenta e cinco) anos; 

 Comprovante de inscrição no PIS/PASEP, ou declaração de próprio punho de que não 
possui; 

 Comprovante de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF; 



 Atestado médico que comprove a aptidão para a função pleiteada, no ato da 
designação. 

CONSIDERAÇÕES  
 

 

 Não será permitido acúmulo de cargos em escolas em que o HTPC(Horário de Trabalho 

Pedagógico Coletivo) acontece no mesmo dia e horário.  

 Vigência dos contratos: 15/02/2018 à 15/07/2018. 

 O servidor poderá pegar aulas em duas escolas até completar um cargo. 

 O servidor que tiver resultado satisfatório na Avaliação de Desempenho Individual 

referente o 1º semestre de 2018, terá seu contrato renovado com vigência 16/07/2018 à 

31/12/2018, se o cargo continuar vago ou o servidor substituído continuar afastado. 

 Conforme Decreto Municipal Nº 004 de 05/01/2018  - Art. 44º, a dispensa de ofício do 

servidor ocorrerá nas seguintes situações: redução de número de aulas ou de turmas, 

provimento do cargo, retorno do titular, ocorrência de falta no mês superior a 10%(dez por 

cento) de sua carga horária mensal de trabalho, transgressão ao disposto nas Leis 

Municipais, designação em desacordo com a legislação vigente por responsabilidade da 

Secretraia Municipal de Educação, designação em desacordo com a legislação vigente por 

responsabilidade do servidor, desempenho que não recomende a permanência após 

avaliação feita pela escola referendada pelo Conselho escolar, não comparecimento no dia 

determinado para assumir exercício e outras. 
 

 Dias e horários de HTPC nas escolas: 

Escola Dia Horário 

E.M. do Distrito de limeira Primeira 2ª feira de cada mês 17h às 19h 

E.M. Antônio Carlos Primeira 3ª feira de cada mês 17h30min às 19h30min 

E.M. Mário Rigamont Primeira 3ª feira de cada mês 17h30min às 19h30min 

E.M. Frei Inocêncio Primeira 4ª feira de cada mês 17h30min às 19h30min 

E. M. Petrina Pinto Pereira Segunda 4ª feira de cada mês 17h30min às 19h30min 

E.M. Jamiro Batista Primeira 3ª feira de cada mês 17h ás 19h 

E.M. Ver. David de Almeida Segunda 3ª feira de cada mês 16h30min ás 18h30min 

E.M. João XXIII Segunda 3ª feira de cada mês 16h30min ás 18h30min 



 

CRITÉRIOS PARA DESIGNAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 

MANTENA – 2018 

 

Cargo: Especialista da Educação Básica / Supervisor Pedagógico 

 

A designação onde for necessária, será processada observada a seguinte ordem de 

prioridade: 

 

1. Curso de Pedagogia com habilitação em Supervisão Escolar 

ou 

Curso de Licenciatura em área específica com especialização em Supervisão Escolar; 

1.1. Maior tempo de efetivo exercício no cargo ou função pleiteada na rede municipal de ensino de Mantena 

– MG, não sendo permitido o aproveitamento de tempo vinculado a cargo efetivo, tempo utilizado para 

aposentaria e tempo utilizado em designação anterior no ano vigente; 

1.2. Idade maior. 

Cargo: Educação infantil ou Anos Iniciais do Ensino Fundamental, como 

Regente de Turma, Professor Eventual e Professor para o Ensino do Uso da 

Biblioteca 

A designação onde for necessária, será processada observada a seguinte ordem de 

prioridade: 

1. Curso Normal  

ou 

Curso de Licenciatura em Pedagogia; 

1.1. Maior tempo de efetivo exercício no cargo ou função pleiteada na rede municipal de ensino de Mantena 

– MG, não sendo permitido o aproveitamento de tempo vinculado a cargo efetivo, tempo utilizado para 

aposentaria e tempo utilizado em designação anterior no ano vigente; 

1.2. Idade maior. 

 

2. Curso Normal de nível médio 

ou 

Curso de Licenciatura em Pedagogia; 

2.1. Maior tempo de efetivo exercício no cargo ou função pleiteada na rede municipal de ensino de Mantena 

– MG, não sendo permitido o aproveitamento de tempo vinculado a cargo efetivo, tempo utilizado para 

aposentaria e tempo utilizado em designação anterior no ano vigente; 



2.2. Idade maior. 

 

Cargo: Professor de Anos Finais do Ensino Fundamental 
 

A designação onde for necessária, será processada observada a seguinte ordem de 

prioridade: 

 

1. Licenciatura Plena de habilitação específica para o nível de ensino cuja vaga é apresentada; 

1.1. Maior tempo de efetivo exercício no cargo ou função pleiteada na rede municipal de ensino de Mantena 

– MG, não sendo permitido o aproveitamento de tempo vinculado a cargo efetivo, tempo utilizado para 

aposentaria e tempo utilizado em designação anterior no ano vigente; 

1.2. Idade maior. 

 

2. Licenciatura Curta de habilitação específica para o nível de ensino cuja vaga é apresentada; 

2.1. Maior tempo de efetivo exercício no cargo ou função pleiteada na rede municipal de ensino de Mantena 

– MG, não sendo permitido o aproveitamento de tempo vinculado a cargo efetivo, tempo utilizado para 

aposentaria e tempo utilizado em designação anterior no ano vigente; 

2.2. Idade maior. 

 

3. Matrícula e frequência em curso de Licenciatura Plena específica, observando como prioridade de 

classificação o período mais elevado; 

3.1. Maior tempo de efetivo exercício no cargo ou função pleiteada na rede municipal de ensino de Mantena 

– MG, não sendo permitido o aproveitamento de tempo vinculado a cargo efetivo, tempo utilizado para 

aposentaria e tempo utilizado em designação anterior no ano vigente; 

3.2. Idade maior. 

 

4. Matrícula e frequência em curso de Licenciatura Plena específica, observando como prioridade de 

classificação o período mais elevado; 

4.1. Maior tempo de efetivo exercício no cargo ou função pleiteada na rede municipal de ensino de Mantena 

– MG, não sendo permitido o aproveitamento de tempo vinculado a cargo efetivo, tempo utilizado para 

aposentaria e tempo utilizado em designação anterior no ano vigente; 

4.2. Idade maior. 

 

5. Certificado de Conclusão do Ensino Médio, cujo currículo conste o conteúdo da designação; 

5.1. Maior tempo de efetivo exercício no cargo ou função pleiteada na rede municipal de ensino de Mantena 

– MG, não sendo permitido o aproveitamento de tempo vinculado a cargo efetivo, tempo utilizado para 

aposentaria e tempo utilizado em designação anterior no ano vigente; 

5.2. Idade maior. 



 

Observação: O candidato, não habilitado, para concorrer às aulas de Arte deverá apresentar 

no ato da designação atestado de experiência assinado pelo diretor em exercício, conforme 

Decreto Municipal Nº 004 de 05 de janeiro de 2018. 

Cargo: Professor de Anos Finais do Ensino Fundamental -  Ensino Religioso 

 

 

 

A designação onde for necessária, será processada observada a seguinte ordem de 

prioridade: 

 

1. Licenciatura Plena em Ensino Religioso, Ciências da Religião ou Educação Religiosa; 

1.1. Maior tempo de efetivo exercício no cargo ou função pleiteada na rede municipal de ensino de Mantena 

– MG, não sendo permitido o aproveitamento de tempo vinculado a cargo efetivo, tempo utilizado para 

aposentaria e tempo utilizado em designação anterior no ano vigente; 

1.2. Idade maior. 

 

2. Licenciatura Plena em qualquer área do conhecimento, em curso de cujo currículo conste conteúdo 

relativo a Ciências da religião, Metodologia e Filosofia de Ensino Religioso ou Educação Religiosa, com carga 

horária mínima de 500(quinhentas) horas  

ou 

Curso de Pedagogia com ênfase em Ensino Religioso  

ou 

Licenciatura Curta em qualquer área do conhecimento, em curso de cujo currículo conste conteúdo relativo a 

Ciências da Religião, Metodologia e Filosofia de Ensino Religioso ou Educação Religiosa, com carga horária 

mínima de 500(quinhentas) horas; 

2.1. Maior tempo de efetivo exercício no cargo ou função pleiteada na rede municipal de ensino de Mantena 

– MG, não sendo permitido o aproveitamento de tempo vinculado a cargo efetivo, tempo utilizado para 

aposentaria e tempo utilizado em designação anterior no ano vigente; 

2.2. Idade maior. 

 

3. Licenciatura Plena em qualquer área do conhecimento, acrescida de pós-graduação lato sensu em Ensino 

Religioso ou Ciências da religião, com carga horária mínima de 360h, oferecido até a data de publicação da 

Lei nº 15.434, de 05/01/05  

ou 

Licenciatura Curta em qualquer área do conhecimento, acrescida de pós-graduação lato sensu em Ensino 

Religioso ou Ciências da Religião, com carga horária mínima de 360h, oferecido até a data de publicação da 

Lei nº 15.434, de 05/01/05; 



3.1. Maior tempo de efetivo exercício no cargo ou função pleiteada na rede municipal de ensino de Mantena 

– MG, não sendo permitido o aproveitamento de tempo vinculado a cargo efetivo, tempo utilizado para 

aposentaria e tempo utilizado em designação anterior no ano vigente; 

3.2. Idade maior. 

 

4. Licenciatura Plena em qualquer área do conhecimento, acrescida de Curso de Metodologia e Filosofia do 

Ensino Religioso, oferecido até a data da publicação da Lei nº 15.434, de 05/01/05 por entidade credenciada 

e reconhecida pela SEE  

ou 

Licenciatura Curta em qualquer área do conhecimento, acrescida de Curso de Metodologia e Filosofia do 

Ensino Religioso, oferecido até a data da publicação da Lei nº 15.434, de 05/01/05 por entidade credenciada 

e reconhecida pela SEE; 

4.1. Maior tempo de efetivo exercício no cargo ou função pleiteada na rede municipal de ensino de Mantena 

– MG, não sendo permitido o aproveitamento de tempo vinculado a cargo efetivo, tempo utilizado para 

aposentaria e tempo utilizado em designação anterior no ano vigente; 

4.2. Idade maior. 

 

5. Certificado de Conclusão do Ensino Médio, cujo currículo conste o conteúdo Ensino Religioso; 

5.1. Maior tempo de efetivo exercício no cargo ou função pleiteada na rede municipal de ensino de Mantena 

– MG, não sendo permitido o aproveitamento de tempo vinculado a cargo efetivo, tempo utilizado para 

aposentaria e tempo utilizado em designação anterior no ano vigente; 

5.2. Idade maior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veja a seguir os Editais de Vagas 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

             PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA – MANTENA - MG 

       SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 
Av. Getúlio Vargas, 149 – Galeria Minas Gerais – Sala 20 - Centro - CEP: 35290-000 - Mantena (MG) 

 

 

   
Mantena(MG) 05.02.2018    CREUZA MUNIZ PEREIRA 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 

EDITAL DE  DESIGNAÇÃO  001/2018 

 
 
 
 

LOCAL DA DESIGNAÇÃO: Escola Municipal Mário Rigamont – ENDEREÇO: Rua Pastor José Fabrício, nº 315 - Omar Paixão - Mantena – MG  -  FONE: (33)3241-1591 

DATA: 07.02.2018      HORÁRIO: 8:00h   
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Escola 
Natureza da 
designação 

Turma 
Nível de 
Ensino 

Turno 
Aulas 

Semanais 
Observação 

E.M. do Distrito de Limeira 
 

Em Substituição  6º ao 9º Ens. Fundamental Manhã 18 
Período da designação: 15/02/2018 à 15/07/2018. 
Em substituição a servidor efetivo. 

E.M. do Distrito de Limeira 
 

Em Substituição  6º ao 9º Ens. Fundamental Manhã 06 
Período da designação: 15/02/2018 à 15/07/2018. 
Em substituição a servidor efetivo. 

E.M. Ver. David de Almeida 
 

Em Substituição  6º ao 9º Ens. Fundamental Manhã 18 
Período da designação: 15/02/2018 à 15/07/2018. 
Em substituição a servidor efetivo. 

E.M. Ver. David de Almeida 
 

Em Substituição  6º ao 9º Ens. Fundamental Manhã 06 
Período da designação: 15/02/2018 à 15/07/2018. 
Em substituição a servidor. 

 
Documentação necessária (XEROX E ORIGINAL) para concorrer à designação:  
 

 Comprovante de habilitação/escolaridade, qualificação e formação especializada para atuar na função a que concorre, através de Registro Profissional ou Diploma Registrado ou Declaração de Conclusão de Curso acompanhada de 
Histórico Escolar; 

 Certidão de contagem de tempo como designado na rede municipal de ensino de Mantena-MG, no conteúdo ou função pleiteada, não sendo permitido o aproveitamento de tempo vinculado a cargo efetivo, tempo utilizado para 
aposentadoria; 

 Documento de identidade; 
 Título Eleitoral e Comprovante(s) ou Certidão de votação da última eleição; 
 Comprovante de estar em dia com as obrigações militares, para candidato do sexo masculino, dispensada a exigência quando se tratar de cidadão com mais de 45 (quarenta e cinco) anos; 
 Comprovante de inscrição no PIS/PASEP, ou declaração de próprio punho de que não possui; 
 Comprovante de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF; 
 Atestado médico que comprove a aptidão para a função pleiteada, no ato da designação. 

 

Informações:  
 

 Não será permitido acúmulo de cargos em escolas em que o HTPC acontece no mesmo dia. O dia e horário referente ao HTPC de cada escola será apresentado no ato da designação. 
 A distribuição de turmas acontecerá na escola. 

 O servidor designado que obter valor  igual ou superior a 70% do total de pontos na Avaliação de Desempenho Individual, referente 1º Semestre de 2018,  terá seu contrato renovado no período de 16/07/2018 

a 31/12/2018, se o cargo continuar vago ou o servidor substituído continuar afastado. 



 

             PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA – MANTENA - MG 

       SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 
Av. Getúlio Vargas, 149 – Galeria Minas Gerais – Sala 20 - Centro - CEP: 35290-000 - Mantena (MG) 

 

 

   
Mantena(MG) 05.02.2018    CREUZA MUNIZ PEREIRA 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 

EDITAL DE  DESIGNAÇÃO  002/2018 

 
 
 
 

LOCAL DA DESIGNAÇÃO: Escola Municipal Mário Rigamont – ENDEREÇO: Rua Pastor José Fabrício, nº 315 - Omar Paixão - Mantena – MG  -  FONE: (33)3241-1591 

DATA: 07.02.2018      HORÁRIO: 9:00h   

 
MATEMÁTICA 

 

Escola 
Natureza da 
designação 

Turma 
Nível de 
Ensino 

Turno 
Aulas 

Semanais 
Observação 

E.M. do Distrito de Limeira 
 

Em Substituição  6º ao 9º Ens. Fundamental Manhã 20 
Período da designação: 15/02/2018 à 15/07/2018. 
Em substituição a servidor efetivo. 

E.M. Vereador David de 
Almeida 
 

Em Substituição  6º ao 9º Ens. Fundamental Manhã 20 
Período da designação: 15/02/2018 à 15/07/2018. 
Em substituição a servidor efetivo. 

E.M. Jamiro Batista Em Substituição  6º ao 9º Ens. Fundamental Manhã 15 
Período da designação: 15/02/2018 à 15/07/2018. 
Em substituição a servidor efetivo. 

E.M. Frei Inocêncio Em Substituição  6º ao 9º Ens. Fundamental 
Manhã 05 Período da designação: 15/02/2018 à 15/07/2018. 

Em substituição a servidor efetivo. Tarde 10 
 

Documentação necessária (XEROX E ORIGINAL) para concorrer à designação:  
 

 Comprovante de habilitação/escolaridade, qualificação e formação especializada para atuar na função a que concorre, através de Registro Profissional ou Diploma Registrado ou Declaração de Conclusão de Curso acompanhada 
de Histórico Escolar; 

 Certidão de contagem de tempo como designado na rede municipal de ensino de Mantena-MG, no conteúdo ou função pleiteada, não sendo permitido o aproveitamento de tempo vinculado a cargo efetivo, tempo utilizado para 
aposentadoria; 

 Documento de identidade; 
 Título Eleitoral e Comprovante(s) ou Certidão de votação da última eleição; 
 Comprovante de estar em dia com as obrigações militares, para candidato do sexo masculino, dispensada a exigência quando se tratar de cidadão com mais de 45 (quarenta e cinco) anos; 
 Comprovante de inscrição no PIS/PASEP, ou declaração de próprio punho de que não possui; 
 Comprovante de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF; 
 Atestado médico que comprove a aptidão para a função pleiteada, no ato da designação. 

 

Informações:  
 

 Não será permitido acúmulo de cargos em escolas em que o HTPC acontece no mesmo dia. O dia e horário referente ao HTPC de cada escola será apresentado no ato da designação. 
 A distribuição de turmas acontecerá na escola. 

 O servidor designado que obter valor  igual ou superior a 70% do total de pontos na Avaliação de Desempenho Individual, referente 1º Semestre de 2018,   terá seu contrato renovado no período de 16/07/2018 

a 31/12/2018, se o cargo continuar vago ou o servidor substituído continuar afastado. 



 

             PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA – MANTENA - MG 

       SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 
Av. Getúlio Vargas, 149 – Galeria Minas Gerais – Sala 20 - Centro - CEP: 35290-000 - Mantena (MG) 

 

 

   
Mantena(MG) 05.02.2018    CREUZA MUNIZ PEREIRA 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 

EDITAL DE  DESIGNAÇÃO  003/2018 

  
  

LOCAL DA DESIGNAÇÃO: Escola Municipal Mário Rigamont – ENDEREÇO: Rua Pastor José Fabrício, nº 315 - Omar Paixão - Mantena – MG  -  FONE: (33)3241-1591 
 

DATA: 07.02.2018      HORÁRIO: 10:00h   

 
HISTÓRIA 

 

Escola 
Natureza da 
designação 

Turma 
Nível de 
Ensino 

Turno 
Aulas 

Semanais 
Observação 

E.M. do Distrito de Limeira 
 

Em Substituição  6º ao 9º Ens. Fundamental Manhã 11 
Período da designação: 15/02/2018 à 15/07/2018. 
Em substituição a servidor efetivo. 

E.M. Vereador David de 
Almeida 
 

Em Substituição  6º ao 9º Ens. Fundamental Manhã 05 
Período da designação: 15/02/2018 à 15/07/2018. 
Em substituição a servidor efetivo. 

E.M. Jamiro Batista Em Substituição  6º ao 9º Ens. Fundamental Manhã 08 
Período da designação: 15/02/2018 à 15/07/2018. 
Em substituição a servidor efetivo. 

E.M. Frei Inocêncio Em Substituição  6º ao 9º Ens. Fundamental Manhã 18 
Período da designação: 15/02/2018 à 15/07/2018. 
Em substituição a servidor efetivo. 

E.M. Frei Inocêncio Em Substituição  6º ao 9º Ens. Fundamental Manhã 06 
Período da designação: 15/02/2018 à 15/07/2018. 
Em substituição a servidor efetivo. 

 

 
Documentação necessária (XEROX E ORIGINAL) para concorrer à designação:  
 

 Comprovante de habilitação/escolaridade, qualificação e formação especializada para atuar na função a que concorre, através de Registro Profissional ou Diploma Registrado ou Declaração de Conclusão de Curso acompanhada 
de Histórico Escolar; 

 Certidão de contagem de tempo como designado na rede municipal de ensino de Mantena-MG, no conteúdo ou função pleiteada, não sendo permitido o aproveitamento de tempo vinculado a cargo efetivo, tempo utilizado para 
aposentadoria; 

 Documento de identidade; 
 Título Eleitoral e Comprovante(s) ou Certidão de votação da última eleição; 
 Comprovante de estar em dia com as obrigações militares, para candidato do sexo masculino, dispensada a exigência quando se tratar de cidadão com mais de 45 (quarenta e cinco) anos; 
 Comprovante de inscrição no PIS/PASEP, ou declaração de próprio punho de que não possui; 
 Comprovante de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF; 
 Atestado médico que comprove a aptidão para a função pleiteada, no ato da designação. 

 

Informações:  
 

 Não será permitido acúmulo de cargos em escolas em que o HTPC acontece no mesmo dia. O dia e horário referente ao HTPC de cada escola será apresentado no ato da designação. 
 A distribuição de turmas acontecerá na escola. 

 O servidor designado que obter valor  igual ou superior a 70% do total de pontos na Avaliação de Desempenho Individual, referente 1º Semestre de 2018,  terá seu contrato renovado no período de 16/07/2018 

a 31/12/2018, se o cargo continuar vago ou o servidor substituído continuar afastado. 



 

             PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA – MANTENA - MG 

       SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 
Av. Getúlio Vargas, 149 – Galeria Minas Gerais – Sala 20 - Centro - CEP: 35290-000 - Mantena (MG) 

 

 

   
Mantena(MG) 05.02.2018    CREUZA MUNIZ PEREIRA 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 

EDITAL DE  DESIGNAÇÃO  004/2018 

 
LOCAL DA DESIGNAÇÃO: Escola Municipal Mário Rigamont – ENDEREÇO: Rua Pastor José Fabrício, nº 315 - Omar Paixão - Mantena – MG  -  FONE: (33)3241-1591 

 
DATA: 07.02.2018      HORÁRIO: 11:00h   

 
GEOGRAFIA 

 

Escola 
Natureza da 
designação 

Turma 
Nível de 
Ensino 

Turno 
Aulas 

Semanais 
Observação 

E.M. do Distrito de Limeira 
 

Em Substituição  6º ao 9º Ens. Fundamental Manhã 12 
Período da designação: 15/02/2018 à 15/07/2018. 
Em substituição a servidor efetivo. 

 

 
Documentação necessária (XEROX E ORIGINAL) para concorrer à designação:  
 

 Comprovante de habilitação/escolaridade, qualificação e formação especializada para atuar na função a que concorre, através de Registro Profissional ou Diploma Registrado ou Declaração de Conclusão de Curso acompanhada 
de Histórico Escolar; 

 Certidão de contagem de tempo como designado na rede municipal de ensino de Mantena-MG, no conteúdo ou função pleiteada, não sendo permitido o aproveitamento de tempo vinculado a cargo efetivo, tempo utilizado para 
aposentadoria; 

 Documento de identidade; 
 Título Eleitoral e Comprovante(s) ou Certidão de votação da última eleição; 
 Comprovante de estar em dia com as obrigações militares, para candidato do sexo masculino, dispensada a exigência quando se tratar de cidadão com mais de 45 (quarenta e cinco) anos; 
 Comprovante de inscrição no PIS/PASEP, ou declaração de próprio punho de que não possui; 
 Comprovante de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF; 
 Atestado médico que comprove a aptidão para a função pleiteada, no ato da designação. 

 
 

Informações:  
 

 Não será permitido acúmulo de cargos em escolas em que o HTPC acontece no mesmo dia. O dia e horário referente ao HTPC de cada escola será apresentado no ato da designação. 
 A distribuição de turmas acontecerá na escola. 

 O servidor designado que obter valor  igual ou superior a 70% do total de pontos na Avaliação de Desempenho Individual, referente 1º Semestre de 2018,  terá seu contrato renovado no período de 16/07/2018 

a 31/12/2018, se o cargo continuar vago ou o servidor substituído continuar afastado. 

 
 
 

 



 

             PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA – MANTENA - MG 

       SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 
Av. Getúlio Vargas, 149 – Galeria Minas Gerais – Sala 20 - Centro - CEP: 35290-000 - Mantena (MG) 

 

 

   
Mantena(MG) 05.02.2018    CREUZA MUNIZ PEREIRA 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 

 

EDITAL DE  DESIGNAÇÃO  005/2018 

 
LOCAL DA DESIGNAÇÃO: Escola Municipal Mário Rigamont – ENDEREÇO: Rua Pastor José Fabrício, nº 315 - Omar Paixão - Mantena – MG  -  FONE: (33)3241-1591 
 
DATA: 07.02.2018      HORÁRIO: 13:00h   

 
CIÊNCIAS 

 

Escola 
Natureza da 
designação 

Turma 
Nível de 
Ensino 

Turno 
Aulas 

Semanais 
Observação 

E.M. do Distrito de Limeira 
 

Em Substituição  6º ao 9º Ens. Fundamental Manhã 09 
Período da designação: 15/02/2018 à 15/07/2018 
Em substituição a servidor efetivo. 

E.M. Vereador David de 
Almeida 

Em substituição 6º ao 9º Ens. Fundamental Manhã 09 
Período da designação: 15/02/2018 à 15/07/2018 
Em substituição a servidor efetivo. 

E.M. Jamiro Batista Em substituição 6º ao 9º Ens. Fundamental Manhã 07 
Período da designação: 15/02/2018 à 15/07/2018 
Em substituição a servidor efetivo. 

 
Documentação necessária (XEROX E ORIGINAL) para concorrer à designação:  
 

 Comprovante de habilitação/escolaridade, qualificação e formação especializada para atuar na função a que concorre, através de Registro Profissional ou Diploma Registrado ou Declaração de Conclusão de Curso acompanhada 
de Histórico Escolar; 

 Certidão de contagem de tempo como designado na rede municipal de ensino de Mantena-MG, no conteúdo ou função pleiteada, não sendo permitido o aproveitamento de tempo vinculado a cargo efetivo, tempo utilizado para 
aposentadoria; 

 Documento de identidade; 
 Título Eleitoral e Comprovante(s) ou Certidão de votação da última eleição; 
 Comprovante de estar em dia com as obrigações militares, para candidato do sexo masculino, dispensada a exigência quando se tratar de cidadão com mais de 45 (quarenta e cinco) anos; 
 Comprovante de inscrição no PIS/PASEP, ou declaração de próprio punho de que não possui; 
 Comprovante de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF; 
 Atestado médico que comprove a aptidão para a função pleiteada, no ato da designação. 

 

Informações:  
 

 Não será permitido acúmulo de cargos em escolas em que o HTPC acontece no mesmo dia. O dia e horário referente ao HTPC de cada escola será apresentado no ato da designação. 
 A distribuição de turmas acontecerá na escola. 

 O servidor designado que obter valor  igual ou superior a 70% do total de pontos na Avaliação de Desempenho Individual, referente 1º Semestre de 2018,  referente 1º semestre/2018 terá seu contrato 

renovado no período de 16/07/2018 a 31/12/2018, se o cargo continuar vago ou o servidor substituído continuar afastado. 

 



 

             PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA – MANTENA - MG 

       SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 
Av. Getúlio Vargas, 149 – Galeria Minas Gerais – Sala 20 - Centro - CEP: 35290-000 - Mantena (MG) 

 

 

   
Mantena(MG) 05.02.2018    CREUZA MUNIZ PEREIRA 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 

EDITAL DE  DESIGNAÇÃO  006/2018 

 
LOCAL DA DESIGNAÇÃO: Escola Municipal Mário Rigamont – ENDEREÇO: Rua Pastor José Fabrício, nº 315 - Omar Paixão - Mantena – MG  -  FONE: (33)3241-1591 
 
DATA: 07.02.2018      HORÁRIO: 14:00h   

 
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODALIDADE INGLÊS 

 

Escola 
Natureza da 
designação 

Turma 
Nível de 
Ensino 

Turno 
Aulas 

Semanais 
Observação 

E.M. do Distrito de Limeira 
 

Em Substituição  6º ao 9º Ens. Fundamental Manhã 08 
Período da designação: 15/02/2018 à 15/07/2018 
Em substituição a servidor efetivo. 

E.M. Vereador David de 
Almeida 

Em substituição 6º ao 9º Ens. Fundamental Manhã 08 
Período da designação: 15/02/2018 à 15/07/2018 
Em substituição a servidor efetivo. 

E.M. Jamiro Batista Em substituição 6º ao 9º Ens. Fundamental Manhã 06 
Período da designação: 15/02/2018 à 15/07/2018 
Em substituição a servidor efetivo. 

 

 
Documentação necessária (XEROX E ORIGINAL) para concorrer à designação:  
 

 Comprovante de habilitação/escolaridade, qualificação e formação especializada para atuar na função a que concorre, através de Registro Profissional ou Diploma Registrado ou Declaração de Conclusão de Curso acompanhada 
de Histórico Escolar; 

 Certidão de contagem de tempo como designado na rede municipal de ensino de Mantena-MG, no conteúdo ou função pleiteada, não sendo permitido o aproveitamento de tempo vinculado a cargo efetivo, tempo utilizado para 
aposentadoria. Será considerado apenas o tempo de serviço prestado de 6º ao 9º ano do ensino fundamental; 

 Documento de identidade; 
 Título Eleitoral e Comprovante(s) ou Certidão de votação da última eleição; 
 Comprovante de estar em dia com as obrigações militares, para candidato do sexo masculino, dispensada a exigência quando se tratar de cidadão com mais de 45 (quarenta e cinco) anos; 
 Comprovante de inscrição no PIS/PASEP, ou declaração de próprio punho de que não possui; 
 Comprovante de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF; 
 Atestado médico que comprove a aptidão para a função pleiteada, no ato da designação. 

 

Informações:  
 

 Não será permitido acúmulo de cargos em escolas em que o HTPC acontece no mesmo dia. O dia e horário referente ao HTPC de cada escola será apresentado no ato da designação. 
 A distribuição de turmas acontecerá na escola. 

 O servidor designado que obter valor  igual ou superior a 70% do total de pontos na Avaliação de Desempenho Individual, referente 1º semestre de 2018, terá seu contrato renovado no período de 16/07/2018 a 

31/12/2018, se o cargo continuar vago ou o servidor substituído continuar afastado. 



 

             PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA – MANTENA - MG 

       SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 
Av. Getúlio Vargas, 149 – Galeria Minas Gerais – Sala 20 - Centro - CEP: 35290-000 - Mantena (MG) 

 

 

   
Mantena(MG) 05.02.2018    CREUZA MUNIZ PEREIRA 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 

 EDITAL DE  DESIGNAÇÃO  007/2018 

 
LOCAL DA DESIGNAÇÃO: Escola Municipal Mário Rigamont – ENDEREÇO: Rua Pastor José Fabrício, nº 315 - Omar Paixão - Mantena – MG  -  FONE: (33)3241-1591 

 
DATA: 07.02.2018      HORÁRIO: 15:00h   

 

ARTE 
 

Escola 
Natureza da 
designação 

Turma 
Nível de 
Ensino 

Turno 
Aulas 

Semanais 
Observação 

E.M. do Distrito de Limeira 
 

Em Substituição  6º ao 9º Ens. Fundamental Manhã 04 
Período da designação: 15/02/2018 à 15/07/2018 
Em substituição a servidor efetivo em Língua Portuguesa. 

E.M. Vereador David de 
Almeida 

Em substituição 6º ao 9º Ens. Fundamental Manhã 04 
Período da designação: 15/02/2018 à 15/07/2018 
Em substituição a servidor efetivo em Língua Portuguesa. 

E.M. Jamiro Batista Em substituição 6º ao 9º Ens. Fundamental Manhã 03 
Período da designação: 15/02/2018 à 15/07/2018 
Em substituição a servidor efetivo em Língua Portuguesa. 

E.M. Frei Inocêncio Em substituição 6º ao 9º Ens. Fundamental 
Manhã 09 Período da designação: 15/02/2018 à 15/07/2018 

Em substituição a servidor efetivo em Língua Portuguesa. Tarde 06 
 

Documentação necessária (XEROX E ORIGINAL) para concorrer à designação:  
 

 Comprovante de habilitação/escolaridade, qualificação e formação especializada para atuar na função a que concorre, através de Registro Profissional ou Diploma Registrado ou Declaração de Conclusão de Curso acompanhada 
de Histórico Escolar; 

 Certidão de contagem de tempo como designado na rede municipal de ensino de Mantena-MG, no conteúdo ou função pleiteada, não sendo permitido o aproveitamento de tempo vinculado a cargo efetivo, tempo utilizado 
para aposentadoria; 

 Documento de identidade; 
 Título Eleitoral e Comprovante(s) ou Certidão de votação da última eleição; 
 Comprovante de estar em dia com as obrigações militares, para candidato do sexo masculino, dispensada a exigência quando se tratar de cidadão com mais de 45 (quarenta e cinco) anos; 
 Comprovante de inscrição no PIS/PASEP, ou declaração de próprio punho de que não possui; 
 Comprovante de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF; 
 Atestado médico que comprove a aptidão para a função pleiteada, no ato da designação. 

 

Informações:  
 

 Não será permitido acúmulo de cargos em escolas em que o HTPC acontece no mesmo dia. O dia e horário referente ao HTPC de cada escola será apresentado no ato da designação. 
 A distribuição de turmas acontecerá na escola. 

 O servidor designado que obter valor  igual ou superior a 70% do total de pontos na Avaliação de Desempenho Individual, referente 1º semestre de 2018, terá seu contrato renovado no período de 

16/07/2018 a 31/12/2018, se o cargo continuar vago ou o servidor substituído continuar afastado. 
 O candidato, não habilitado, para concorrer as aulas de Arte deverá apresentar no ato da designação atestado de experiência assinado pelo diretor em exercício, conforme Decreto Municipal 004 de 05 de 

janeiro de 2018. 



 

             PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA – MANTENA - MG 

       SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 
Av. Getúlio Vargas, 149 – Galeria Minas Gerais – Sala 20 - Centro - CEP: 35290-000 - Mantena (MG) 

 

 

   
Mantena(MG) 05.02.2018    CREUZA MUNIZ PEREIRA 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 

EDITAL DE  DESIGNAÇÃO  008/2018 

 
LOCAL DA DESIGNAÇÃO: Escola Municipal Mário Rigamont – ENDEREÇO: Rua Pastor José Fabrício, nº 315 - Omar Paixão - Mantena – MG  -  FONE: (33)3241-1591 
DATA: 07.02.2018      HORÁRIO: 16:00h   

 

ENSINO RELIGIOSO 
 

Escola 
Natureza da 
designação 

Turma 
Nível de 
Ensino 

Turno 
Aulas 

Semanais 
Observação 

E.M. do Distrito de Limeira 
 

Fração de Cargo 6º, 7º, 8º e 9º Ano Ens. Fundamental Manhã 04 
Período da designação: 15/02/2018 à 15/07/2018 
 

E.M. Vereador David de 
Almeida 

Fração de Cargo 6º, 7º, 8º,  9º Ano Ens. Fundamental Manhã 04 
Período da designação: 15/02/2018 à 15/07/2018 
 

E.M. Jamiro Batista Fração de Cargo 6º, 7º e 8º,  9º Ano Ens. Fundamental Manhã 03 
Período da designação: 15/02/2018 à 15/07/2018 
 

E.M. Frei Inocêncio Fração de Cargo 6º ao 9º Ano Ens. Fundamental 
Manhã 09 Período da designação: 15/02/2018 à 15/07/2018 

 Tarde 06 

Documentação necessária (XEROX E ORIGINAL) para concorrer à designação:  
 

 Comprovante de habilitação/escolaridade, qualificação e formação especializada para atuar na função a que concorre, através de Registro Profissional ou Diploma Registrado ou Declaração de Conclusão de Curso acompanhada 
de Histórico Escolar; 

 Certidão de contagem de tempo como designado na rede municipal de ensino de Mantena-MG, no conteúdo ou função pleiteada, não sendo permitido o aproveitamento de tempo vinculado a cargo efetivo, tempo utilizado para 
aposentadoria; 

 Documento de identidade; 
 Título Eleitoral e Comprovante(s) ou Certidão de votação da última eleição; 
 Comprovante de estar em dia com as obrigações militares, para candidato do sexo masculino, dispensada a exigência quando se tratar de cidadão com mais de 45 (quarenta e cinco) anos; 
 Comprovante de inscrição no PIS/PASEP, ou declaração de próprio punho de que não possui; 
 Comprovante de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF; 
 Atestado médico que comprove a aptidão para a função pleiteada, no ato da designação. 

 

Informações:  
 

 Não será permitido acúmulo de cargos em escolas em que o HTPC acontece no mesmo dia. O dia e horário referente ao HTPC de cada escola será apresentado no ato da designação. 
 A distribuição de turmas acontecerá na escola. 

 O servidor designado que obter valor  igual ou superior a 70% do total de pontos na Avaliação de Desempenho Individual, referente 1º Semestre de 2018,  referente 1º Semestre de 2018, terá seu contrato 
renovado no período de 16/07/2018 a 31/12/2018, se o cargo continuar vago ou o servidor substituído continuar afastado. 

 O candidato não habilitado deverá apresentar no ato da designação credenciamento religioso emitido por autoridade religiosa, vinculado a entidade regularizada e reconhecida, conforme Decreto Municipal 
004 de 04 de janeiro de 2018. 
 

 



 

             PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA – MANTENA - MG 

       SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 
Av. Getúlio Vargas, 149 – Galeria Minas Gerais – Sala 20 - Centro - CEP: 35290-000 - Mantena (MG) 

 

 

   
Mantena(MG) 05.02.2018    CREUZA MUNIZ PEREIRA 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 

EDITAL DE  DESIGNAÇÃO  009/2018 

 
LOCAL DA DESIGNAÇÃO: Escola Municipal Mário Rigamont – ENDEREÇO: Rua Pastor José Fabrício, nº 315 - Omar Paixão - Mantena – MG  -  FONE: (33)3241-1591 
DATA: 07.02.2018      HORÁRIO: 17:00h   

 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Escola 
Natureza da 
designação 

Turma 
Nível de 
Ensino 

Turno 
Aulas 

Semanais 
Observação 

E.M. do Distrito de Limeira 
 

Fração de Cargo 6º ao 9º Ens. Fundamental Manhã 08 Período da designação: 15/02/2018 à 15/07/2018 

Fração de Cargo 1º, 2º, 3º, 4º e 5º  Ano Ens. Fundamental 
Manhã e 

Tarde 
05 Período da designação: 15/02/2018 à 15/07/2018 

E.M. Vereador David de 
Almeida 

Fração de Cargo 6º ao 9º Ens. Fundamental Manhã 08 
Período da designação: 15/02/2018 à 15/07/2018 
 

Fração de Cargo 1º, 2º, 3º, 4º e 5º Ano Ens. Fundamental Tarde 05 
Período da designação: 15/02/2018 à 15/07/2018 
 

E.M. Jamiro Batista 
Fração de Cargo 6º ao 9º Ano Ens. Fundamental Manhã 06 

Período da designação: 15/02/2018 à 15/07/2018 
 

Fração de Cargo 1º, 2º, 3º, 4º e 5º Ano Ens. Fundamental 
Manhã e 

Tarde 
05 Período da designação: 15/02/2018 à 15/07/2018 

E.M. Frei Inocêncio Fração de Cargo 6º ao 9º Ano Ens. Fundamental Manhã 12 
Período da designação: 15/02/2018 à 15/07/2018 
 

 

 

Documentação necessária (XEROX E ORIGINAL) para concorrer à designação:  
 

 Comprovante de habilitação/escolaridade, qualificação e formação especializada para atuar na função a que concorre, através de Registro Profissional ou Diploma Registrado ou Declaração de Conclusão de Curso acompanhada 
de Histórico Escolar; 

 Certidão de contagem de tempo como designado na rede municipal de ensino de Mantena-MG, no conteúdo ou função pleiteada, não sendo permitido o aproveitamento de tempo vinculado a cargo efetivo, tempo utilizado para 
aposentadoria. Será considerado o tempo prestado nos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental; 

 Documento de identidade; 
 Título Eleitoral e Comprovante(s) ou Certidão de votação da última eleição; 
 Comprovante de estar em dia com as obrigações militares, para candidato do sexo masculino, dispensada a exigência quando se tratar de cidadão com mais de 45 (quarenta e cinco) anos; 
 Comprovante de inscrição no PIS/PASEP, ou declaração de próprio punho de que não possui; 
 Comprovante de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF; 
 Atestado médico que comprove a aptidão para a função pleiteada, no ato da designação. 

 

Informações:  
 

 Não será permitido acúmulo de cargos em escolas em que o HTPC acontece no mesmo dia. O dia e horário referente ao HTPC de cada escola será apresentado no ato da designação. 
 A distribuição de turmas acontecerá na escola. 

 O servidor designado que obter valor  igual ou superior a 70% do total de pontos na Avaliação de Desempenho Individual, referente 1º Semestre de 2018,  referente 1º Semestre de 2018,  terá seu contrato 

renovado no período de 16/07/2018 a 31/12/2018, se o cargo continuar vago ou o servidor substituído continuar afastado. 



 

             PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA – MANTENA - MG 

       SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 
Av. Getúlio Vargas, 149 – Galeria Minas Gerais – Sala 20 - Centro - CEP: 35290-000 - Mantena (MG) 

 

 

   
Mantena(MG) 05.02.2018    CREUZA MUNIZ PEREIRA 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 

EDITAL DE  DESIGNAÇÃO  010/2018 

 
LOCAL DA DESIGNAÇÃO: Escola Municipal Mário Rigamont – ENDEREÇO: Rua Pastor José Fabrício, nº 315 - Omar Paixão - Mantena – MG  -  FONE: (33)3241-1591 

DATA: 08.02.2018      HORÁRIO: 8:00h   

 
PARA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO CARLOS 

 
 

Cargo/Função Natureza da designação Turma Nível de Ensino Turno CHS  Observação 

Especialista da Ed. 
Básica        EEB.I.A 

 
Em Substituição  - Fundamental Manhã  

 
 24h 

 

Período da designação: 15/02/2018 à 15/07/2018. 
Em substituição a servidora efetiva. 

 

 
Documentação necessária (XEROX E ORIGINAL) para concorrer à designação:  
 

 Comprovante de habilitação/escolaridade, qualificação e formação especializada para atuar na função a que concorre, através de Registro Profissional ou Diploma Registrado ou Declaração de Conclusão de Curso acompanhada 
de Histórico Escolar; 

 Certidão de contagem de tempo como designado na rede municipal de ensino de Mantena-MG, no conteúdo ou função pleiteada, não sendo permitido o aproveitamento de tempo vinculado a cargo efetivo, tempo utilizado para 
aposentadoria; 

 Documento de identidade; 
 Título Eleitoral e Comprovante(s) ou Certidão de votação da última eleição; 
 Comprovante de estar em dia com as obrigações militares, para candidato do sexo masculino, dispensada a exigência quando se tratar de cidadão com mais de 45 (quarenta e cinco) anos; 
 Comprovante de inscrição no PIS/PASEP, ou declaração de próprio punho de que não possui; 
 Comprovante de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF; 
 Atestado médico que comprove a aptidão para a função pleiteada, no ato da designação. 

 

Informações:  
 

 HTPC (Horário de  Trabalho Pedagógico Coletivo): Primeira terça-feira de cada mês: 17:30h às 19:30h; 

 Responsável em dirigir o HTPC e auxiliar o servidor no cumprimento do Horário de Trabalho de Pedagógico Hora Atividade, conforme Decreto Municipal 004, de 05 de janeiro de 2018. 

 O servidor designado que obter valor  igual ou superior a 70% do total de pontos na Avaliação de Desempenho Individual, referente 1º Semestre de 2018, terá seu contrato renovado no período de 16/07/2018 a 

31/12/2018, se o cargo continuar vago ou o servidor substituído continuar afastado. 

 

 



 

             PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA – MANTENA - MG 

       SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 
Av. Getúlio Vargas, 149 – Galeria Minas Gerais – Sala 20 - Centro - CEP: 35290-000 - Mantena (MG) 

 

 

   
Mantena(MG) 05.02.2018    CREUZA MUNIZ PEREIRA 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 

EDITAL DE  DESIGNAÇÃO  011/2018 

 

  
LOCAL DA DESIGNAÇÃO: Escola Municipal Mário Rigamont – ENDEREÇO: Rua Pastor José Fabrício, nº 315 - Omar Paixão - Mantena – MG  -  FONE: (33)3241-1591 

DATA: 08.02.2018      HORÁRIO: 9:00h   
 

PARA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO CARLOS 
 

Cargo/Função Natureza da designação Turma Nível de Ensino Turno CHS Observação 

Professor – PEB-I-AI-A 
 

Em Substituição  2º Ano Fundamental Tarde  
RB: 24h 

AEC: 4h30min 
Período da designação: 15/02/2018 à 15/07/2018 
Em substituição a servidor efetivo.  

Professor – PEB-I-AI-A 
 

Em Substituição  
Anos Iniciais do 

Ens. Fundamental 
 

Fundamental Manhã  
 

RB: 24h 
 

Período da designação: 15/02/2018 à 15/07/2018 
Em substituição a servidor efetivo. Atuar na função de Professor 
Eventual. 

Professor – PEB-I-AI-A 
 

Em Substituição  
Ed. Infantil e Anos 

Iniciais do Ens. 
Fundamental 

Fundamental Tarde 
 

RB: 24h 
 

Período da designação: 15/02/2018 à 15/07/2018 
Em substituição a servidor efetivo. Atuar na função de Professor 
Eventual. 

 

Documentação necessária (XEROX E ORIGINAL) para concorrer à designação:  
 

 Comprovante de habilitação/escolaridade, qualificação e formação especializada para atuar na função a que concorre, através de Registro Profissional ou Diploma Registrado ou Declaração de Conclusão de Curso acompanhada 
de Histórico Escolar; 

 Certidão de contagem de tempo como designado na rede municipal de ensino de Mantena-MG, no conteúdo ou função pleiteada, não sendo permitido o aproveitamento de tempo vinculado a cargo efetivo, tempo utilizado para 
aposentadoria; 

 Documento de identidade; 
 Título Eleitoral e Comprovante(s) ou Certidão de votação da última eleição; 
 Comprovante de estar em dia com as obrigações militares, para candidato do sexo masculino, dispensada a exigência quando se tratar de cidadão com mais de 45 (quarenta e cinco) anos; 
 Comprovante de inscrição no PIS/PASEP, ou declaração de próprio punho de que não possui; 
 Comprovante de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF; 
 Atestado médico que comprove a aptidão para a função pleiteada, no ato da designação. 

 

Informações:  
 

 HTPC (Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo): Primeira terça-feira de cada mês: 17:30h às 19:30h   HTPHA(Horário de Trabalho Pedagógico Hora Atividade) Extraclasse:: Ed. Infantil: 4:30h  - 1º ao 5º: 

4:15h 

 Não será permitido acúmulo de cargos em escolas em que o HTPC acontece no mesmo dia. 
 O servidor poderá ser remanejado para outra turma observando a conveniência pedagógica. 

 O servidor designado que obter valor  igual ou superior a 70% do total de pontos na Avaliação de Desempenho Individual, referente 1º Semestre de 2018,  terá seu contrato renovado no período de 16/07/2018 

a 31/12/2018, se o cargo continuar vago ou o servidor substituído continuar afastado. 



 

             PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA – MANTENA - MG 

       SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 
Av. Getúlio Vargas, 149 – Galeria Minas Gerais – Sala 20 - Centro - CEP: 35290-000 - Mantena (MG) 

 

 

   
Mantena(MG) 05.02.2018    CREUZA MUNIZ PEREIRA 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 

 

EDITAL DE  DESIGNAÇÃO  011/2018 

 
 

LOCAL DA DESIGNAÇÃO: Escola Municipal Mário Rigamont – ENDEREÇO: Rua Pastor José Fabrício, nº 315 - Omar Paixão - Mantena – MG  -  FONE: (33)3241-1591 

DATA: 08.02.2018      HORÁRIO: 9:00h   
 

PARA ESCOLA MUNICIPAL PETRINA PINTO PEREIRA 
 

Cargo/Função Natureza da designação Turma Nível de Ensino Turno CHS  Observação 

Professor – PEB-I-AI-A 
 

Em Substituição  3º Ano Fundamental Manhã 
RB: 24h 

AEC: 4h30min 
Período da designação: 15/02/2018 à 15/07/2018 
Em substituição a servidor efetivo. 

Professor – PEB-I-AI-A 
 

Em Substituição  4º Ano Fundamental Manhã 
RB: 24h 

AEC: 4h30min 

Período da designação: 15/02/2018 à 15/07/2018 
Em substituição a servidor efetivo. 
 

Professor – PEB-I-AI-A 
 

Em Substituição  Pré-Escolar 5 anos Ed. Infantil Tarde 
RB: 24h 
AEC: 5h 

Período da designação: 15/02/2018 à 15/07/2018 
Em substituição a servidor efetivo. 

 

Documentação necessária (XEROX E ORIGINAL) para concorrer à designação:  
 

 Comprovante de habilitação/escolaridade, qualificação e formação especializada para atuar na função a que concorre, através de Registro Profissional ou Diploma Registrado ou Declaração de Conclusão de Curso acompanhada 
de Histórico Escolar; 

 Certidão de contagem de tempo como designado na rede municipal de ensino de Mantena-MG, no conteúdo ou função pleiteada, não sendo permitido o aproveitamento de tempo vinculado a cargo efetivo, tempo utilizado para 
aposentadoria; 

 Documento de identidade; 
 Título Eleitoral e Comprovante(s) ou Certidão de votação da última eleição; 
 Comprovante de estar em dia com as obrigações militares, para candidato do sexo masculino, dispensada a exigência quando se tratar de cidadão com mais de 45 (quarenta e cinco) anos; 
 Comprovante de inscrição no PIS/PASEP, ou declaração de próprio punho de que não possui; 
 Comprovante de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF; 

 Atestado médico que comprove a aptidão para a função pleiteada, no ato da designação. 
 
Informações:  
 

 HTPC (Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo): Primeira terça-feira de cada mês: 17:30h às 19:30h   HTPHA(Horário de Trabalho Pedagógico Hora Atividade) Extraclasse:: Ed. Infantil: 4:30h  - 1º ao 5º: 

4:15h 

 Não será permitido acúmulo de cargos em escolas em que o HTPC acontece no mesmo dia. 
 O servidor poderá ser remanejado para outra turma observando a conveniência pedagógica. 

 O servidor designado que obter valor  igual ou superior a 70% do total de pontos na Avaliação de Desempenho Individual, referente 1º Semestre de 2018, terá seu contrato renovado no período de 16/07/2018 a 

31/12/2018, se o cargo continuar vago ou o servidor substituído continuar afastado. 

 



 

             PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA – MANTENA - MG 

       SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 
Av. Getúlio Vargas, 149 – Galeria Minas Gerais – Sala 20 - Centro - CEP: 35290-000 - Mantena (MG) 

 

 

   
Mantena(MG) 05.02.2018    CREUZA MUNIZ PEREIRA 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 

EDITAL DE  DESIGNAÇÃO  012/2018 
 
 
 

LOCAL DA DESIGNAÇÃO: Escola Municipal Mário Rigamont – ENDEREÇO: Rua Pastor José Fabrício, nº 315 - Omar Paixão - Mantena – MG  -  FONE: (33)3241-1591 

DATA: 08.02.2018      HORÁRIO: 9:00h   

 
PARA ESCOLA MUNICIPAL MÁRIO RIGAMONT 

 

Cargo/Função Natureza da designação Turma Nível de Ensino Turno CHS  Observação 

Professor – PEB-I-AI-A 
 

Em Substituição  1º Ano Fundamental Tarde  
RB: 24h 

AEC: 4h30min 
Período da designação: 15/02/2018 à 15/07/2018. 
Em substituição a servidor efetivo. 

Professor – PEB-I-AI-A 
 

Em Substituição  1º Ano Fundamental Tarde 
RB: 24h 

AEC: 4h30min 
Período da designação: 15/02/2018 à 15/07/2018. 
Em substituição a servidor efetivo. 

Professor – PEB-I-AI-A 
 

Em Substituição  2º Ano Fundamental Tarde  
RB: 24h 

AEC: 4h30min 
Período da designação: 15/02/2018 à 15/07/2018. 
Em substituição a servidor efetivo. 

 

Documentação necessária (XEROX E ORIGINAL) para concorrer à designação:  
 

 Comprovante de habilitação/escolaridade, qualificação e formação especializada para atuar na função a que concorre, através de Registro Profissional ou Diploma Registrado ou Declaração de Conclusão de Curso acompanhada 
de Histórico Escolar; 

 Certidão de contagem de tempo como designado na rede municipal de ensino de Mantena-MG, no conteúdo ou função pleiteada, não sendo permitido o aproveitamento de tempo vinculado a cargo efetivo, tempo utilizado para 
aposentadoria; 

 Documento de identidade; 
 Título Eleitoral e Comprovante(s) ou Certidão de votação da última eleição; 
 Comprovante de estar em dia com as obrigações militares, para candidato do sexo masculino, dispensada a exigência quando se tratar de cidadão com mais de 45 (quarenta e cinco) anos; 
 Comprovante de inscrição no PIS/PASEP, ou declaração de próprio punho de que não possui; 
 Comprovante de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF; 
 Atestado médico que comprove a aptidão para a função pleiteada, no ato da designação. 

 

Informações:  
 

 HTPC (Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo): Primeira terça-feira de cada mês: 17:30h às 19:30h   HTPHA(Horário de Trabalho Pedagógico Hora Atividade) Extraclasse:: Ed. Infantil: 4:30h  - 1º ao 5º: 

4:15h 

 Não será permitido acúmulo de cargos em escolas em que o HTPC acontece no mesmo dia. 
 O servidor poderá ser remanejado para outra turma observando a conveniência pedagógica. 

 O servidor designado que obter valor  igual ou superior a 70% do total de pontos na Avaliação de Desempenho Individual, referente 1º Semestre de 2018, terá seu contrato renovado no período de 16/07/2018 a 

31/12/2018, se o cargo continuar vago ou o servidor substituído continuar afastado. 

 



 

             PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA – MANTENA - MG 

       SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 
Av. Getúlio Vargas, 149 – Galeria Minas Gerais – Sala 20 - Centro - CEP: 35290-000 - Mantena (MG) 

 

 

   
Mantena(MG) 05.02.2018    CREUZA MUNIZ PEREIRA 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 

EDITAL DE  DESIGNAÇÃO  013/2018 

 
 
 

LOCAL DA DESIGNAÇÃO: Escola Municipal Mário Rigamont – ENDEREÇO: Rua Pastor José Fabrício, nº 315 - Omar Paixão - Mantena – MG  -  FONE: (33)3241-1591 

DATA: 08.02.2018      HORÁRIO: 9:00h   

 
PARA ESCOLA MUNICIPAL JAMIRO BATISTA 

 

Cargo/Função Natureza da designação Turma 
Nível de 
Ensino 

Turno CHS  Observação 

Professor – PEB-I-AI-A 
 

Em Substituição  
Pré-Escolar 
4 e 5 anos 

Fundamental Tarde 
RB: 24h 
AEC: 5h 

Período da designação: 15/02/2018 à 15/07/2018. 
Em substituição a servidor efetivo. 

Professor – PEB-I-AI-A 
 

Em Substituição  4º Ano Fundamental Tarde 
RB: 24h 

AEC: 4h30min 
Período da designação: 15/02/2018 à 15/07/2018. 
Em substituição a servidor efetivo. 

Professor – PEB-I-AI-A 
 

Em Substituição  5º Ano Fundamental Manhã 
RB: 24h 

AEC: 4h30min 
Período da designação: 15/02/2018 à 15/07/2018. 
Em substituição a servidor efetivo. 

 

Documentação necessária (XEROX E ORIGINAL) para concorrer à designação:  
 

 Comprovante de habilitação/escolaridade, qualificação e formação especializada para atuar na função a que concorre, através de Registro Profissional ou Diploma Registrado ou Declaração de Conclusão de Curso acompanhada 
de Histórico Escolar; 

 Certidão de contagem de tempo como designado na rede municipal de ensino de Mantena-MG, no conteúdo ou função pleiteada, não sendo permitido o aproveitamento de tempo vinculado a cargo efetivo, tempo utilizado para 
aposentadoria; 

 Documento de identidade; 
 Título Eleitoral e Comprovante(s) ou Certidão de votação da última eleição; 
 Comprovante de estar em dia com as obrigações militares, para candidato do sexo masculino, dispensada a exigência quando se tratar de cidadão com mais de 45 (quarenta e cinco) anos; 
 Comprovante de inscrição no PIS/PASEP, ou declaração de próprio punho de que não possui; 
 Comprovante de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF; 

 Atestado médico que comprove a aptidão para a função pleiteada, no ato da designação. 
 
Informações:  
 

 HTPC (Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo): Primeira terça-feira de cada mês: 17:30h às 19:30h   HTPHA(Horário de Trabalho Pedagógico Hora Atividade) Extraclasse:: Ed. Infantil: 4:30h  - 1º ao 5º: 

4:15h 

 Não será permitido acúmulo de cargos em escolas em que o HTPC acontece no mesmo dia. 
 O servidor poderá ser remanejado para outra turma observando a conveniência pedagógica. 

 O servidor designado que obter valor  igual ou superior a 70% do total de pontos na Avaliação de Desempenho Individual, referente 1º Semestre de 2018, terá seu contrato renovado no período de 16/07/2018 a 

31/12/2018, se o cargo continuar vago ou o servidor substituído continuar afastado. 

 



 

             PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA – MANTENA - MG 

       SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 
Av. Getúlio Vargas, 149 – Galeria Minas Gerais – Sala 20 - Centro - CEP: 35290-000 - Mantena (MG) 

 

 

   
Mantena(MG) 05.02.2018    CREUZA MUNIZ PEREIRA 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 

EDITAL DE  DESIGNAÇÃO 014/2018 

   
 
 

LOCAL DA DESIGNAÇÃO: Escola Municipal Mário Rigamont – ENDEREÇO: Rua Pastor José Fabrício, nº 315 - Omar Paixão - Mantena – MG  -  FONE: (33)3241-1591 

DATA: 08.02.2018      HORÁRIO: 9:00h   

 
PARA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO XXIII 

 

Cargo/Função Natureza da designação Turma Nível de Ensino Turno CHS  Observação 

Professor – PEB-I-AI-A 
 

Em Substituição  
Pré-Escolar 4 anos, 

Pré-Escolar 5 anos,1º 
e 2º ano 

Ed. Infantil  
Ens. Fundamental 

Manhã 
RB: 24h 
AEC: 5h 

Período da designação: 15/02/2018 à 15/07/2018. 
Em substituição a servidor efetivo. 

Professor – PEB-I-AI-A 
 

Em Substituição  3º, 4º e 5º Ano Ens. Fundamental Manhã 
RB: 24h 
AEC: 5h 

Período da designação: 15/02/2018 à 15/07/2018. 
Em substituição a servidor efetivo. 

 

 
Documentação necessária (XEROX E ORIGINAL) para concorrer à designação:  
 

 Comprovante de habilitação/escolaridade, qualificação e formação especializada para atuar na função a que concorre, através de Registro Profissional ou Diploma Registrado ou Declaração de Conclusão de Curso acompanhada 
de Histórico Escolar; 

 Certidão de contagem de tempo como designado na rede municipal de ensino de Mantena-MG, no conteúdo ou função pleiteada, não sendo permitido o aproveitamento de tempo vinculado a cargo efetivo, tempo utilizado para 
aposentadoria; 

 Documento de identidade; 
 Título Eleitoral e Comprovante(s) ou Certidão de votação da última eleição; 
 Comprovante de estar em dia com as obrigações militares, para candidato do sexo masculino, dispensada a exigência quando se tratar de cidadão com mais de 45 (quarenta e cinco) anos; 
 Comprovante de inscrição no PIS/PASEP, ou declaração de próprio punho de que não possui; 
 Comprovante de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF; 
 Atestado médico que comprove a aptidão para a função pleiteada, no ato da designação. 

 

Informações:  
 

 HTPC (Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo): Primeira terça-feira de cada mês: 17:30h às 19:30h   HTPHA(Horário de Trabalho Pedagógico Hora Atividade) Extraclasse:: Ed. Infantil: 4:30h  - 1º ao 5º: 

4:30h 

 Não será permitido acúmulo de cargos em escolas em que o HTPC acontece no mesmo dia. 
 O servidor poderá ser remanejado para outra turma observando a conveniência pedagógica. 

 O servidor designado que obter valor  igual ou superior a 70% do total de pontos na Avaliação de Desempenho Individual, referente 1º Semestre de 2018, terá seu contrato renovado no período de 16/07/2018 a 

31/12/2018, se o cargo continuar vago ou o servidor substituído continuar afastado. 

 


