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Portaria SME nº 001/2023 

 

Dispõe sobre critérios e define procedimentos para 
inscrição e classificação de candidatos para o 
exercício de cargo na Rede Pública Municipal de 
Ensino de Caratinga-MG para o ano de 2023. 
 
 

A Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esporte no uso de suas 

atribuições, e em conformidade com a Lei nº 2.521/1999 e Lei nº 3.766/2019 e 

considerando a necessidade de estabelecer critérios e procedimentos para inscrição 

e classificação de candidatos para o exercício de cargo na Rede Pública Municipal de 

Ensino do município de Caratinga, 

 

RESOLVE: 

 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1º. Os termos Prefeitura Municipal, Sistema Municipal de Educação, 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte (SME), Rede Pública Municipal 

de Ensino, Escola Municipal, Centro de Educação Infantil Municipal (CEIM), Centro 

Muldisciplinar de Atendimento Educacional Especializado – CEMAEE,  constante nesta 

Portaria, referem-se à Prefeitura Municipal de Caratinga, à Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura e Esporte de Caratinga e à Rede Pública Municipal de Ensino de 

Caratinga. 

Art. 2º. Serão abertas as inscrições para candidatos ao exercício de cargo 

público nas instituições da Rede Pública Municipal de Ensino nos termos desta 

Portaria.  

Art. 3º. Os candidatos à designação poderão inscrever-se no endereço 

eletrônico educ.caratinga.mg.gov.br para os seguintes cargos, observados os 

critérios estabelecidos nesta Portaria:  

I – Professor da Educação Básica – Educação Infantil: Pré-Escola; Ensino 

Fundamental: Anos Iniciais – Regular e EJA; Educação Especial (AEE - Atendimento 
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Educacional Especializado e Interprete de LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais); 

II – Professor de Educação Física; 

III - Monitor; 

IV– Assistente Educacional;  

V - Servente Escolar. 

Parágrafo único. A designação para o exercício dos cargos estabelecidos nos 

inciso de I a V obedecerá à classificação em listagem única para cada cargo. 

Art. 4°. O candidato poderá realizar mais de uma inscrição, observando no ato 

da designação as normas vigentes para o acúmulo de cargos e o tempo utilizado.  

Art. 5º. A inscrição efetivada para a Rede Pública Municipal de Ensino permitirá 

ao candidato concorrer às vagas nas instituições públicas municipais, localizadas na 

sede, nos distritos e na zona rural do município de Caratinga.  

Art. 6º. As inscrições para designação dos cargos estabelecidos nos incisos de 

I a V do artigo 3º desta Portaria para o ano de 2023 deverão ser realizadas online. 

 

CAPÍTULO II 
DA INSCRIÇÃO 

 
Art. 7º. O candidato deverá efetuar sua inscrição pela internet, no endereço 

eletrônico educ.caratinga.mg.gov.br em conformidade com o cronograma 

estabelecido nesta Portaria: 

I – Etapa I - período de inscrição: 03/01/2023 a 10/01/2023; 

II – Etapa II -  resultado preliminar: 11/01/2023 e 12/01/2023; 

III – Etapa III - retificação das inscrições: 13/01/2023 a 15/01/2023; 

IV – Etapa IV - resultado da classificação definitiva: 20/01/2023. 

§ 1º Não serão consideradas as inscrições não confirmadas por motivos de 

ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das 

linhas de comunicação e/ou por outros fatores que impossibilitem a transferência de 

dados.  

§ 2º Não serão aceitas inscrições realizadas fora do prazo estabelecido nesta 

Portaria. 

§ 3º Não serão aceitas inscrições por qualquer outro meio não estabelecido 

nesta Portaria.  
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§ 4º O preenchimento dos dados no ato da inscrição deverá ser feito, completo 

e corretamente, sob total responsabilidade do candidato, mesmo quando efetuado 

por terceiros.  

Art. 8º. O processo de inscrição será composto por 4 (quatro) etapas, conforme 

períodos estabelecidos em cronograma do artigo 7°desta Portaria, realizado e 

publicado na plataforma educ.caratinga.mg.gov.br da seguinte forma: 

I – na primeira etapa, de 03 a 10 de janeiro de 2023, o candidato fará sua 

inscrição podendo alterá-la quantas vezes necessitar, durante o período previsto em 

cronograma, com emissão de comprovante de inscrição de cada alteração 

processada; 

II – na segunda etapa, de 11/01/2023 e 12/01/2023, será divulgada a listagem 

de classificação preliminar; 

III – na terceira etapa, de 13/01/2023 a 15/01/2023, o candidato deverá 

conferir na listagem de classificação preliminar todos os dados informados no ato da 

inscrição, podendo alterá-los neste período, observando as seguintes orientações: 

a) o sistema na plataforma será  reaberto para retificação somente para 

os candidatos inscritos até 10/01/2023; 

b) a cada alteração na terceira etapa, será emitido um novo comprovante, 

com as alterações processadas. 

IV – na quarta etapa, será publicada a listagem de classificação definitiva no 

dia 20/01/2023. 

§ 1º O candidato não inscrito que usar de má fé e realizar sua inscrição durante 

a reabertura do sistema para retificação de dados terá sua inscrição 

automaticamente cancelada e não poderá participar do processo de classificação.   

§ 2° Somente o candidato que efetuou a inscrição em conformidade com as 

datas estabelecidas nesta Portaria, poderá participar do processo de retificação, se 

for o caso, e de reclassificação. 

§ 3º A classificação definitiva será processada com os dados da última 

informação e/ou alteração feita pelo candidato nas etapas de inscrição. 

Art. 9º. Não caberá recurso por quaisquer erros ou omissões de 

responsabilidade do candidato no processo de inscrição. 

Art. 10. As informações inseridas pelo candidato no processo de inscrição, que 
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resultarão na sua classificação, deverão ser comprovadas no ato da designação. 

Art. 11. A omissão de dados na inscrição e/ou irregularidades detectadas, no 

momento da designação ou a qualquer tempo, poderão implicar na desclassificação 

do candidato e/ou na dispensa de ofício do designado.  

 

CAPÍTULO III 
DOS CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO 

SEÇÃO I 
MONITOR 

 

Art. 12. Os candidatos inscritos para o cargo de Monitor serão classificados de 

acordo com a habilitação em curso superior de Pedagogia ou Normal Superior ou 

curso de formação equivalente à graduação de Pedagogia, sendo todos reconhecidos 

pelo MEC, juntamente com um documento comprobatório de sua identidade. 

Parágrafo único.  O histórico escolar acompanhado de declaração de conclusão 

de curso atestando a colação de grau será aceito como comprovante de habilitação. 

Art. 13. Havendo mais de um candidato inscrito em igualdade de condições, o 

desempate deverá ser feito, observando-se sucessivamente: 

I - maior tempo de serviço como Monitor em instituições da Rede Pública 

Municipal de Ensino de Caratinga comprovada por meio de contagem de tempo 

emitida até 30/09/2022; 

II - um certificado/diploma de pós-graduação na área da educação; 

III – maior pontuação na avaliação de desempenho do ano de 2022, emitida 

até 30/09/2022, como Monitor na Rede Pública Municipal de Ensino de Caratinga; 

IV- maior carga horária de cursos de formação continuada oferecidos pela 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte de Caratinga, presencial ou na 

plataforma ead.caratinga.mg.gov.br, no ano de 2022, conforme Anexo II. 

V - maior carga horária de cursos de formação continuada oferecidos pelo MEC 

na plataforma AVAMEC e/ou SEE/MG, nos anos de 2020, 2021 e 2022 na área da 

educação, com código de verificação, lives da Editora Moderna, Editora Rona e Grupo 

e-Docente da do ano de 2022  - VALIDADOS PELA SME (carimbo e assinatura)  - 

Anexo III; 

VI – idade maior. 
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Art. 14. Os candidatos que possuem habilitação em Ensino Médio, na 

modalidade normal (Magistério) poderão se inscrever para o cargo de Monitor, sendo 

classificados depois dos candidatos que possuem curso superior de Pedagogia ou 

Normal Superior ou curso de formação equivalente à graduação de Pedagogia, sendo 

todos reconhecidos pelo MEC, juntamente com um documento comprobatório de sua 

identidade. 

Art. 15. Havendo mais de um candidato inscrito para o cargo de Monitor com 

habilitação em Ensino Médio na modalidade normal (Magistério) observar-se-á 

sucessivamente os seguintes critérios de desempate: 

I - maior tempo de serviço como Monitor nas instituições da Rede Pública 

Municipal de Ensino de Caratinga; 

II – maior pontuação na avaliação de desempenho, emitida na data até 

30/09/2022, como Monitor na Rede Pública Municipal de Ensino de Caratinga; 

III- maior carga horária de cursos de formação continuada oferecidos pela 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte de Caratinga, presencial ou na 

plataforma ead.caratinga.mg.gov.br, no ano de 2022, conforme Anexo II. 

IV - maior carga horária de cursos de formação continuada oferecidos pelo MEC 

na plataforma AVAMEC e/ou SEE/MG, nos anos de 2020, 2021 e 2022 na área da 

educação, com código de verificação, lives da Editora Moderna, Editora Rona e Grupo 

e-Docente do ano de 2022  - VALIDADOS PELA SME (carimbo e assinatura)  - Anexo 

III; 

V - idade maior. 

 

SEÇÃO II 
 ASSISTENTE EDUCACIONAL 

 

Art. 16. Os candidatos inscritos para o cargo de Assistente Educacional serão 

classificados de acordo com a habilitação em Ensino Médio na modalidade Normal 

(Magistério) ou Ensino Médio completo. 

Parágrafo único. A habilitação deverá ser comprovada com a apresentação de 

diploma ou histórico escolar, acompanhado de declaração de conclusão de curso. 

Art. 17. Havendo mais de um candidato inscrito para o cargo de Assistente 
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Educacional com habilitação em Ensino Médio na modalidade normal (Magistério) ou 

Ensino Médio completo observar-se-á sucessivamente os seguintes critérios de 

desempate: 

I - maior tempo de serviço como Assistente Educacional nas instituições da 

Rede Pública Municipal de Ensino de Caratinga, contados a partir do ano de 2020, 

comprovada por meio de contagem de tempo emitida até 30/09/2022; 

II – curso superior de Pedagogia ou Normal Superior ou curso de formação 

equivalente à graduação de Pedagogia, reconhecidos pelo MEC; 

III - um certificado/diploma de pós-graduação na área de educação; 

IV - maior pontuação na avaliação de desempenho do ano de 2022, emitida até 

30/09/2022, como Assistente Educacional na Rede Pública Municipal de Ensino de 

Caratinga; 

V- maior carga horária de cursos de formação continuada oferecidos pela 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte de Caratinga, presencial ou na 

plataforma ead.caratinga.mg.gov.br, no ano de 2022, conforme Anexo II. 

VI - maior carga horária de cursos de formação continuada oferecidos pelo MEC 

na plataforma AVAMEC e/ou SEE/MG, nos anos de 2020, 2021 e 2022 na área da 

educação, com código de verificação, lives da Editora Moderna, Editora Rona e Grupo 

e-Docente do ano de 2022 - VALIDADOS PELA SME (carimbo e assinatura)  - Anexo 

III; 

VII - idade maior. 

Parágrafo único. O tempo do cargo de Monitor não será considerado para 

inscrição no cargo de Assistente Educacional.  

 

SEÇÃO III 
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA  

Educação Infantil: Pré-Escola e  
Ensino Fundamental: Anos Iniciais - Regular e EJA  

 

Art. 18. Os candidatos inscritos para o cargo de Professor da Educação Básica 

serão classificados de acordo com a habilitação em curso superior de Pedagogia ou 

Normal Superior ou curso de formação equivalente à graduação de Pedagogia, sendo 

todos reconhecidos pelo MEC, juntamente com um documento comprobatório de sua 
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identidade. 

§ 1º O histórico escolar acompanhado de declaração de conclusão de curso 

atestando a colação de grau será aceito como comprovante de habilitação. 

 § 2º Havendo mais de um candidato inscrito em igualdade de condições, o 

desempate será feito, observando-se sucessivamente:  

I - maior tempo de serviço como professor em escolas da Rede Pública 

Municipal de Ensino de Caratinga comprovada por meio de contagem de tempo 

emitida até 30/09/2022; 

II - um diploma de pós - graduação na área de educação;  

III - maior pontuação na avaliação de desempenho, emitida até 30/09/2022, 

como professor na Rede Pública Municipal de Ensino de Caratinga; 

IV- maior carga horária de cursos de formação continuada oferecidos pela 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte de Caratinga, presencial ou na 

plataforma ead.caratinga.mg.gov.br, no ano de 2022, conforme Anexo II; 

V - maior carga horária de cursos de formação continuada oferecidos pelo MEC 

na plataforma AVAMEC e/ou SEE/MG, nos anos de 2020, 2021 e 2022 na área da 

educação, com código de verificação, lives da Editora Moderna, Editora Rona e Grupo 

e-Docente do ano de 2022  - VALIDADOS PELA SME (carimbo e assinatura)  - Anexo 

III; 

VI - idade maior. 

Art. 19. É facultado ao candidato que tiver interesse em concorrer a um 2º 

cargo de Professor da Educação Básica da Educação Infantil - Pré-escola e dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental na Rede Pública Municipal de Ensino, efetuar duas 

inscrições. 

§ 1°. As inscrições deverão ser realizadas separadamente para cada cargo. 

§ 2°. O candidato de que trata o caput deste artigo, deverá no ato da inscrição 

assinalar a opção de 1° ou 2° cargo com a informação da documentação separada 

para cada cargo. 

Art. 20. O candidato que desejar concorrer a um 2º cargo de professor da 

Educação Básica nas escolas municipais deverá realizar sua inscrição observando os 

critérios descritos nesta Portaria, não podendo computar o tempo de serviço e 

avaliação de desempenho já utilizados na inscrição do 1º cargo.  
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Art 21. O candidato que possui tempo de serviço como designado em dois 

cargos na Rede Pública Municipal de Ensino  de Caratinga deverá informar no ato da 

inscrição: 

I- o maior tempo de serviço no 1º cargo como designado, adquirido 

exclusivamente na Rede Pública Municipal de Ensino de Caratinga; 

II- o menor tempo de serviço no 2º cargo como designado, adquirido 

exclusivamente na Rede Pública Municipal de Ensino  de Caratinga. 

 

SEÇÃO IV 
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Educação Física 
 

Art. 22. Os candidatos inscritos para o cargo de Professor da Educação Básica 

de Educação Física serão classificados de acordo com a habilitação em curso superior 

de licenciatura em Educação Física, reconhecido pelo MEC, juntamente com um 

documento comprobatório de sua identidade. 

§ 1º O histórico escolar acompanhado de declaração de conclusão de curso 

atestando a colação de grau será aceito como comprovante de habilitação. 

§ 2º Havendo mais de um candidato inscrito em igualdade de condições, o 

desempate será feito, observando-se sucessivamente:  

         I - maior tempo de serviço como Professor de Educação Física em escolas da 

Rede Pública Municipal de Ensino de Caratinga comprovada por meio de contagem 

de tempo emitida até 30/09/2022; 

II - um certificado/diploma de pós - graduação na área de educação;  

III - maior pontuação na avaliação de desempenho do ano de 2022, emitida 

até 30/09/2022, como Professor de Educação Física na Rede Pública Municipal de 

Ensino de Caratinga; 

IV - maior carga horária de cursos de formação continuada oferecidos pela 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte de Caratinga, presencial ou na 

plataforma ead.caratinga.mg.gov.br, no ano de 2022, conforme Anexo II. 

  V - maior carga horária de cursos de formação continuada oferecidos pelo 

MEC na plataforma AVAMEC e/ou SEE/MG, nos anos de 2020, 2021 e 2022 na área 

da educação, com código de verificação, lives da Editora Moderna, Editora Rona e 
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Grupo e-Docente do ano de 2022  - VALIDADOS PELA SME (carimbo e assinatura)  - 

Anexo III; 

  VI - idade maior. 

Art. 23. É facultado ao candidato que tiver interesse em concorrer a um 2º 

cargo de professor de Educação Física na Rede Pública Municipal de Ensino, efetuar 

duas inscrições. 

§ 1° As inscrições deverão ser realizadas separadamente para cada cargo. 

§ 2° O candidato ao cargo de Professor de Educação Física, deverá no ato da 

inscrição assinalar a opção de 1° ou 2° cargo com a informação da documentação 

separada para cada cargo. 

Art. 24.  O candidato que desejar concorrer a um 2º cargo de professor de 

Educação Física deverá realizar a sua inscrição observando os critérios descritos no 

Artigo 22, não podendo computar o tempo de serviço e a avaliação de desempenho 

já utilizados na inscrição do 1º cargo. 

Art. 25. O candidato que possui tempo de serviço como designado em dois 

cargos de Educação Física na Rede Pública Municipal de Ensino de Caratinga deverá 

informar no ato da inscrição: 

I - o maior tempo de serviço no 1º cargo como designado, adquirido 

exclusivamente na Rede Pública Municipal de Ensino  de Caratinga; 

II - o menor tempo de serviço no 2º cargo como designado, adquirido 

exclusivamente na Rede Pública Municipal de Ensino de Caratinga. 

 

SEÇÃO V 
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA  

Educação Especial  
(Intérprete de LIBRAS) 

 

Art. 26. Os candidatos inscritos para o cargo de Professor da Educação Básica, 

na modalidade Educação Especial para exercer as atribuições de Intérprete de 

LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais - serão classificados de acordo com a 

habilitação: 

I - curso superior de Pedagogia ou Normal Superior ou curso de formação 

equivalente à graduação de Pedagogia acrescido de curso de Bacharelado em 
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Letras/Libras com habilitação em Língua Brasileira de Sinais, sendo todos 

reconhecidos pelo MEC, juntamente com um documento comprobatório de sua 

identidade; ou 

II - curso superior de Licenciatura em Letras/Libras com habilitação em Língua 

Brasileira de Sinais, reconhecido pelo MEC, juntamente com um documento 

comprobatório de sua identidade. 

Parágrafo único. O histórico escolar acompanhado de declaração de conclusão 

de curso atestando a colação de grau será aceito como comprovante de habilitação. 

Art. 27. Havendo mais de um candidato inscrito em igualdade de condições, o 

desempate será feito, observando-se os seguintes critérios:  

I - curso de Certificação de Proficiência em Tradução e Interpretação da 

LIBRAS/Língua Portuguesa (PROLIBRAS) ou certificação de formação para ntérprete 

de Libras com autorização vigente, expedida pelo CAS (Centros de Capacitação de 

Profissionais da Educação e de Atendimento às Pessoas com Surdez); 

II – curso de pós-graduação em LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais ou 

Educação Especial; 

III – curso de aperfeiçoamento ou atualização em LIBRAS, perfazendo um total 

de, no mínimo 120 horas, oferecido por instituição de ensino credenciada pelo MEC; 

IV – declaração de comprovação de experiência como Professor da Educação 

Básica, na modalidade Educação Especial - Intérprete de LIBRAS – Língua Brasileira 

de Sinais, no ano de 2022 em instituições da Rede Pública Municipal de Ensino de 

Caratinga (ANEXO IV); 

V - maior tempo de serviço como professor de Educação Básica em escolas da 

Rede Pública Municipal de Ensino de Caratinga comprovada por meio de contagem 

de tempo emitida até 30/09/2022; 

VI - maior pontuação na avaliação de desempenho do ano de 2022, emitida até 

30/09/2022, como professor na Rede Pública Municipal de Ensino de Caratinga; 

        VII - maior carga horária de cursos de formação continuada oferecidos pela 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte de Caratinga, presencial ou na 

plataforma ead.caratinga.mg.gov.br, no ano de 2022, conforme Anexo II; 

        VIII -  maior carga horária de cursos de formação continuada oferecidos pelo 

MEC na plataforma AVAMEC e/ou SEE/MG, nos anos de 2020, 2021 e 2022 na área 
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da educação, com código de verificação, lives da Editora Moderna, Editora Rona e 

Grupo e-Docente do ano de 2022  - VALIDADOS PELA SME (carimbo e assinatura)  - 

Anexo III; 

IX – idade maior. 

Art. 28. O candidato que não possui habilitação conforme artigo 26 poderá se 

inscrever conforme a seguinte habilitação:  

I - curso superior de Pedagogia ou Normal Superior ou curso de formação 

equivalente à graduação de Pedagogia, sendo todos reconhecidos pelo MEC ou 

histórico escolar acompanhado de declaração de conclusão de curso, que comprove 

a colação de grau desta habilitação exigida. 

II - Havendo mais de um candidato inscrito em igualdade de condições, o 

desempate será feito, observando-se sucessivamente: 

a) curso de Certificação de Proficiência em Tradução e Interpretação da 

LIBRAS/Língua Portuguesa (PROLIBRAS) ou certificação de formação para Intérprete 

de Libras com autorização vigente, expedida pelo CAS (Centros de Capacitação de 

Profissionais da Educação e de Atendimento às Pessoas com Surdez); 

b) curso de pós-graduação em LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais ou em 

Educação Especial; 

c) curso de aperfeiçoamento ou atualização em LIBRAS, perfazendo um total 

de, no mínimo 120 horas, oferecido por instituição de ensino credenciada pelo MEC; 

d) declaração de atuação como Professor da Educação Básica, na modalidade 

Educação Especial - Intérprete de LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais, no ano de 

2022 em instituições da Rede Pública Municipal de Ensino (ANEXO IV); 

e) maior tempo de serviço como professor em escolas da Rede Pública Municipal 

de Ensino de Caratinga comprovada por meio de contagem de tempo emitida até 

30/09/2022; 

f) maior pontuação na avaliação de desempenho, emitida até 30/09/2022, 

como professor na Rede Pública Municipal de Ensino de Caratinga; 

g) maior carga horária de cursos de formação continuada oferecidos pela 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte de Caratinga, presencial ou na 

plataforma ead.caratinga.mg.gov.br, no ano de 2022, conforme Anexo II; 
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h) maior carga horária de cursos de formação continuada oferecidos pelo MEC na 

plataforma AVAMEC e/ou SEE/MG, nos anos de 2020, 2021 e 2022 na área da 

educação, com código de verificação, lives da Editora Moderna e da Editora Rona do 

ano de 2022  - VALIDADOS PELA SME (carimbo e assinatura)  - Anexo III; 

i) idade maior. 

Art. 29. É facultado ao candidato que tiver interesse em concorrer a um 2º 

cargo de Professor da Educação Básica na Rede Pública Municipal de Ensino, na 

modalidade Educação Especial para exercer as atribuições de Intérprete de LIBRAS 

– Língua Brasileira de Sinais efetuar duas inscrições. 

§ 1° As inscrições deverão ser realizadas separadamente para cada cargo. 

§ 2° O candidato de que trata o caput deste artigo, deverá no ato da inscrição 

assinalar a opção de 1° ou 2° cargo com a informação da documentação separada 

para cada cargo. 

Art. 30. O candidato que desejar concorrer a um 2º cargo de professor da 

Educação Básica na modalidade Educação Especial para exercer as atribuições de 

Intérprete de LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais nas escolas municipais deverá 

realizar sua inscrição observando os critérios descritos nesta Portaria, não podendo 

computar o tempo de serviço e avaliação de desempenho já utilizados na inscrição 

do 1º cargo.  

Art 31. O candidato que possui tempo de serviço como designado em dois 

cargos na Rede Pública Municipal de Ensino do município de Caratinga deverá 

informar no ato da inscrição: 

III- o maior tempo de serviço no 1º cargo como designado, adquirido 

exclusivamente na Rede Pública Municipal de Ensino do município de Caratinga; 

IV- o menor tempo de serviço no 2º cargo como designado, adquirido 

exclusivamente na Rede Pública Municipal de Ensino do município de Caratinga. 

 

SEÇÃO VI 
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA  

Educação Especial - Sala de Recursos Multifuncionais    
AEE – Atendimento Educacional Especializado 

  

Art. 32. Os candidatos inscritos para o cargo de Professor da Educação Básica, 
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na modalidade Educação Especial, para atender nas Salas de Recurso Multifuncionais 

– AEE (Atendimento Educacional Especializado) das escolas regulares e no CEMAEE 

serão classificados de acordo com as seguintes habilitações equivalentes: 

I - curso superior de Pedagogia ou Normal Superior ou curso de formação 

equivalente à graduação de Pedagogia, acompanhado de diploma do curso superior 

de Licenciatura em Educação Especial Inclusiva, sendo todos reconhecidos pelo MEC, 

juntamente com um documento comprobatório de sua identidade;ou 

II - curso superior de Pedagogia ou Normal Superior ou curso de formação 

equivalente à graduação de Pedagogia, acompanhado de certificado/diploma do 

curso de pós-graduação em Educação Especial Inclusiva, sendo todos reconhecidos 

pelo MEC, juntamente com um documento comprobatório de sua identidade;  

Parágrafo único. O histórico escolar acompanhado de declaração de conclusão 

de curso atestando a colação de grau será aceito como comprovante de habilitação. 

Art. 33. Em caso de empate na habilitação, serão utilizados os seguintes 

critérios:  

I- maior tempo de serviço como Professor em escolas da Rede Pública Municipal 

de Ensino de Caratinga comprovada por meio de contagem de tempo emitida até 

30/09/2022; 

II- um certificado/diploma de pós - graduação na área de educação;  

III- maior pontuação na avaliação de desempenho do ano de 2022 , emitida até 

30/09/2022, como Professor na Rede Pública Municipal de Ensino de Caratinga; 

IV- maior carga horária de cursos de formação continuada oferecidos pela 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte de Caratinga, presencial ou na 

plataforma ead.caratinga.mg.gov.br, no ano de 2022, conforme Anexo II. 

V- maior carga horária de cursos de formação continuada oferecidos pelo MEC 

na plataforma AVAMEC e/ou SEE/MG, nos anos de 2020, 2021 e 2022 na área da 

educação, com código de verificação, lives da Editora Moderna, Editora Rona e Grupo 

e-Docente do ano de 2022  - VALIDADOS PELA SME (carimbo e assinatura)  - Anexo 

III; 

VI- idade maior. 

Art. 34. Os candidatos ao cargo de Professor da Educação Básica, na 

modalidade Educação Especial, para atender nas Salas de Recurso Multifuncionais – 
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AEE - Atendimento Educacional Especializado das escolas regulares poderão 

inscrever-se somente uma vez para este cargo devido ao critério de disponibilidade. 

Parágrafo único. Os candidatos ao cargo de que trata o caput deste artigo 

poderão inscrever-se para outros cargos normalmente de acordo com os critérios 

desta Portaria. 

 

SEÇÃO VII 
SERVENTE ESCOLAR 

 

Art. 35. Os candidatos inscritos para o cargo de Servente Escolar serão 

classificados de acordo com a comprovação de escolaridade mínima do 5º Ano do 

Ensino Fundamental (antiga 4ª série primária), juntamente com um documento 

comprobatório de sua identidade. 

Parágrafo único. A escolaridade deverá ser comprovada com apresentação de 

diploma ou histórico escolar. 

Art. 36. Havendo mais de um candidato inscrito em igualdade de condições, o 

desempate deverá ser feito, observando-se sucessivamente: 

I. maior tempo de serviço no cargo de Servente Escolar/auxiliar de serviços 

nas instituições da Rede Pública Municipal de Ensino de Caratinga comprovada por 

meio de contagem de tempo emitida até 30/09/2022; 

II. maior pontuação na avaliação de desempenho do ano de 2022, emitida até 

30/09/2022, no cargo de Servente Escolar/Auxiliar de Serviços na Rede Pública 

Municipal de Ensino; 

III. maior carga horária de cursos de formação continuada oferecidos pela 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte de Caratinga, presencial, no ano 

de 2022, para o cargo de Servente Escolar, conforme Anexo II. 

IV. idade maior. 

CAPÍTULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 37. As listagens classificatórias serão disponibilizadas no endereço 

eletrônico educ.caratinga.mg.gov.br, conforme cronograma estabelecido nesta 

Portaria e no  Anexo I. 
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§ 1º Caso haja erro no sistema, a listagem poderá ser editada pelo 

departamento responsável da SME, mediante autorização prévia do Setor de 

Inspeção Escolar. 

§ 2º Todos os dados referente à classificação do candidato, informados no ato 

da inscrição, serão publicados na plataforma  educ.caratinga.mg.gov.br. 

Art. 38. Caberá à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte divulgar 

o processo de inscrição dos candidatos aos cargos na Rede Pública Municipal de 

Ensino para o ano de 2023 nos meios eletrônicos oficiais. 

Art. 39. Para concorrer às vagas dos cargos estabelecidas nos incisos de I a V 

do artigo 3º, o candidato inscrito deverá ter 18 anos completos no ato da assinatura 

do contrato. 

Art. 40. As informações prestadas no ato da inscrição são de inteira 

responsabilidade do candidato inscrito, devendo o mesmo apresentar, no ato da 

chamada pública todos os documentos originais/cópias que comprovem a sua 

classificação. 

Art. 41. No ato da inscrição, o candidato deverá ler e preencher o “Termo de 

responsabilidade da veracidade das informações prestadas”, por meio de um termo 

de aceite disponibilizado no formulário de inscrição online – Anexo V. 

Art. 42. Serão computados para fins de tempo de serviço, o período trabalhado 

exclusivamente nas instituições da Rede Pública Municipal de Ensino de Caratinga, 

até 30 de setembro de 2022, comprovado por meio de contagem de tempo expedida 

pela Secretaria de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de 

Caratinga. 

Art. 43. O candidato aos cargos de que trata os incisos I a V do artigo 3º desta 

Portaria aposentados, ou que deu entrada no processo de aposentadoria, ou ainda 

que está na ativa concursado, não poderá utilizar-se do tempo de serviço deste 

período como servidor municipal para realizar sua inscrição. 

Art. 44. O tempo de serviço de contrato/designação de períodos anteriores à 

posse de servidor efetivo/concursado e anteriores à aposentadoria não poderá ser 

utilizado para inscrição pelo candidato.  

§ 1º A vida profissional do servidor que dá entrada ao processo de 

aposentadoria é anulada para concorrer a novos cargos na Rede Pública Municipal de 
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Ensino.  

§ 2º É expressamente proibido ao candidato utilizar-se de qualquer tempo de 

serviço que já lhe garantiu alguma vantagem (quinquênio, vintenário, trintenário, 

aposentadoria). 

§ 3º O candidato que utilizar-se do tempo de que trata o caput deste artigo 

será desclassificado da listagem.  

Art. 45.  O tempo de serviço e avaliação de desempenho do 1º cargo, utilizado 

para realizar inscrição como Regente de turma/ AEE /Intérprete de Libras só poderá 

ser utilizado para assumir vaga uma vez e será inutilizado no ato da designação por 

meio de carimbo com data na contagem de tempo. 

§ 1º Não será computado tempo de serviço de outras redes de ensino. 

§ 2º Em hipótese alguma o tempo de serviço utilizado para uma designação do 

1° cargo poderá ser utilizado para concorrer a outra vaga, mesmo que o candidato 

esteja  classificado na listagem. 

Art. 46. É expressamente proibido ao candidato que não alcançou o mínimo de 

70 pontos na Avaliação de Desempenho em determinado cargo no ano de 2022, se 

inscrever no referido cargo para atuar no ano de 2023. 

§ 1º O candidato de que trata o caput do artigo não está impedido de se 

inscrever para os outros cargos. 

§ 2º O candidato de que trata o caput do artigo ficará proibido de assumir o 

cargo  no ano posterior aquele em que  sua nota foi menos de 70 pontos. 

Art. 47. O candidato que possui contagem de tempo como Auxiliar de Serviços 

Gerais com atuação nas instituições da Rede Pública Municipal de Ensino terá o seu 

tempo contado como Servente Escolar.  

Parágrafo único. Para validação da contagem de tempo de Auxiliar de Serviço 

como Servente Escolar o documento a ser apresentado deverá constar o nome da 

instutição de ensino em que o candidato atuou.  

Art. 48. O candidato que usar de má fé utiizando-se de informações falsas no 

ato da inscrição será desclassificado.  

Parágrafo único. A qualquer tempo, havendo denúncia apurada e comprovada 

a má fé, o candidato/servidor será dispensado e receberá suspensão por 1 ano,  

sendo impedido de participar da chamada pública na Rede Municipal de Ensino no 
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ano subsequente. 

Art. 49. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura e Esporte. 

Art. 50. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 

 

Caratinga, 02 de janeiro de 2023. 

 

Elaine Teixeira Cardoso Alves 
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esporte 
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ANEXO I 
 

A Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esporte, no uso de suas 

atribuições, torna público as inscrições para candidatos à designação para o exercício 

de cargo público para o ano de 2023, nas instituições de ensino públicas municipais, 

para os cargos de Professor da Educação Básica – Pré-Escola, Ensino Fundamental – 

Anos Iniciais e EJA, Educação Especial - AEE - Atendimento Educacional Especializado 

e Intérprete de LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais;  Professor de Educação Física; 

Monitor – Turmas de 06 meses a 03 anos de idade nas creches;  Assistente 

Educacional e Servente Escolar de acordo com o seguinte cronograma: 

 

CRONOGRAMA PARA TODOS OS CARGOS 

DATA/PERÍODO ATIVIDADE ENDEREÇO 
ELETRÔNICO 

03/01/2023 

a 

10/01/2023 

Etapa I - Inscrição preliminar de 

candidatos à designação para 

atuarem nas instituições públicas 

municipais. 

educ.caratinga.mg.gov.br 

11/01/2023 

e 

12/01/2023 

Etapa II -  resultado preliminar educ.caratinga.mg.gov.br 

13/01/2023 

a 

15/01/2023 

Etapa III - retificação das inscrições 

Correção de possíveis erros nos 

dados da inscrição, de 

responsabilidade do candidato e 

preenchimento do “Termo de 

responsabilidade da veracidade das 

informações prestadas”. 

No link enviado no e-mail 

do candidato inscrito 
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      20/01/2023 

Etapa IV - resultado da classificação 

definitiva.  

Divulgação da classificação definitiva 

dos candidatos. 

educ.caratinga.mg.gov.br 
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ANEXO II 
FORMAÇÃO CONTINUADA 2022 - SME DE CARATINGA 

CARGO 
PARA 

CONTRATO 
CERTIFICADOS  CARGA 

HORÁRIA 

Professor 
Regente, 
Professor 

de Ed. 
Física, 

Monitor e 
Assistente 

Educacional 
 

Experiências que promovem integração de interações 
cognitivas, emocionais, afetivas, simbólicas e físicas – 
2022 (on-line) 

8 horas 

Psicomotricidade na Educação Infantil 8 horas 

Numeracia na Educação Infantil 4 horas 

Elaboração de projetos e sugestões de atividades para os 

cinco campos de experiência 
4 horas 

I Jornada da Aprendizagem Transformadora 8 horas 
Ensino Religioso Produção de Texto 
Análise Linguística: da Alfabetização à Ortografização 
A Psicomotricidade no processo de Alfabetização 

8 horas 

A Resolução de Problemas como Estratégia Didática para o 
Ensino da Matemática – 2022 (on-line) 8 horas 

Uma Proposta Lúdica ao Ensino da Geometria – 2022 (on-
line) 8 horas 

Gestão do Tempo e Organização da Rotina de Trabalho em 
Língua Portuguesa  4 horas 

Cálculo Mental em questão: Proposta Pedagógica da Rede 
e Reflexões 4 horas 

Formação continuada – AEE - O trabalho com crianças 

autistas na escola 
5 horas 

Atuação do professor de AEE nas salas de recursos 

multifuncionais 
4 horas 

Formação continuada – AEE – 23 de fevereiro de 2022 5 horas 

Encontro formativo com Assistentes Educacionais e 

Professores de AEE – Alimentação saudável para crianças 

atípicas 

5 horas 

Encontro formativo com Professores de AEE – plano de 

atendimento individual e especializado - PAIE 
4 horas 

Salas de Recursos Multifuncionais – 2022 (on-line) 12 horas 
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ANEXO II 
FORMAÇÃO CONTINUADA 2022 - SME DE CARATINGA 

CARGO 
PARA 

CONTRATO 
CERTIFICADOS  CARGA 

HORÁRIA 

Formação continuada – Educação Física  8 horas 

Formação continuada – Educação Física - Psicomotricidade 8 horas 

Ginástica geral  8 horas 

Formação continuada – Berçário ou Maternal 5 horas 

FORMAÇÃO CONTINUADA – Monitor – Berçário e 

Maternal I, com o tema: ESTÍMULOS E ATIVIDADES 

PSICOMOTORAS 

5 horas 

FORMAÇÃO CONTINUADA – Assistente Educacional – 

Creche, com o tema: CUIDADOS E PRIMEIROS 

SOCORROS 

5 horas 

Live “Ser professor e ser feliz – Utopia ou escolha 2 horas 

 

Servente 
Escolar 

Formação continuada - Serventes  2 horas 
Formação continuada - Servente Escolar - Alimentação 
Escolar 5 horas 
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ANEXO III 

FORMAÇÃO CONTINUADA 2022 – SME DE CARATINGA 

AVAMEC – 2020, 2021 e 2022  

SEE/MG – 2020, 2021 e 2022 

Lives da Editora Moderna, da Editora Rona e do grupo e-docente - VALIDADO PELA 
SME (carimbo e assinatura) 
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ANEXO IV 

 

 (Logomarca ou timbre da escola) 

 

DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA COMO INTÉRPRETE DE LIBRAS 

EM INSTITUIÇÕES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE CARATINGA 

 

 Declaro para fins de chamada pública da Rede Pública Municipal de Ensino de 

Caratinga-MG, que o(a) 

servidor(a)___________________________________________  

________________________________, portador do RG 

______________________, CPF_______________________, ocupante do cargo de 

professor, atuou na modalidade de Educação Especial como Intérprete de LIBRAS, 

nesta instituição de ensino no ano de 2022.  

Sendo verdade, assino a presente declaração. 

 

Caratinga, ____ de ___________ de 20_____. 

 

 

 

 

_________________________________________ 
Diretor/Coordenador Escolar – assinatura e carimbo 
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ANEXO V 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES 
PRESTADAS - para todos os cargos/funções 

(preencher no link da inscrição) 

 

 

Eu, ___________________________________________________________, 

RG_______________, CPF______________________, candidato(a) ao cargo 

de______________________, inscrito para a chamada pública da Rede Municipal de 

Ensino para o ano de 2023, declaro que sou responsável pelas informaçãoes 

prestadas no ato da inscrição.  

Declaro que estou ciente dos critérios contidos na Portaria SME nº 001/2023 e 

que deverei informar no ato da inscrição, apenas os documentos que comprovem a 

minha classificação.  

Declaro que apresentarei na chamada pública todos os documentos lançados 

no ato da inscrição, originais e cópias, sob pena de incorrer em falsidade ideológica 

e falsificação de documentos, nos termos do artigo 299 do Código Penal. 

 

Sendo verdade, aceito o presente termo. 

 

 

 

_________________________________________________ 

Candidato 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


