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PROGRAMA MAIS FORMAÇÃO DOCENTE – UEMG BARBACENA
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PODER EXECUTIVO

Prefeito: Carlos Augusto Soares do Nascimento

MÓDULO

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, em 24 de março de 2021;
179º ano da Revolução Liberal, 91º da Revolução de 30.
Carlos Augusto Soares do Nascimento
Prefeito Municipal

E X T R ATO D E P O RTA R I A A S S I N A D A P E L O
E X M O S R P R E F E I TO M U N I C I PA L
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo,
em conformidade com as leis em vigor, em especial com o disposto na Lei nº 3.617,
de 2000, alterada pela Lei nº 3.875, de 2005, e pela Lei Delegada nº 28, de 2009,
e no Decreto nº 8.607, de 2020; e na forma do artigo 26, inciso II, da Constituição
do Município de Barbacena; RESOLVE:
PORTARIA Nº 22.627 - 1 - REVOGAR as designações dos membros do Conselho Municipal de Turismo – COMTUR, constantes das Portarias nº 15.850, de 04.11.2013;
17.545, de 18.03.2016; 17.823, de 31.08.2016; e 18.567, de 15.02.2017. 2 - DESIGNAR para compor o Conselho Municipal de Turismo – COMTUR, os seguintes
membros: . Representantes da Diretoria de Cultura, Desporto e Turismo - SEDEC:
Titular: Alexandre Braga Soares, Suplente: Cristiane Cleres Campos. . Representantes da Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - SEDEC: Titular: Tarcísio Ferreira
Pereira, Suplente: Juliana Augusta Stefani de Moura e Silva. . Representantes da
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SEAPA: Titular: Renato José
Laguardia de Oliveira, Suplente: Frederico Fernandes Vieira. . Representantes da
Diretoria de Desenvolvimento Econômico Municipal/Secretaria de Planejamento e
Gestão - SEPLAN: Titular: Elaine Paula da Silva Lopes Cançado Salgarello, Suplente:
Kizzi Maria Tomáz. . Representantes do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC: Titular: Sarah Roberta da Silva Costa, Suplente: Flávio Augusto Paiva.
. Representantes do Sindicato do Comércio Varejista: Titular: Lázara Eulália Mont’Alvão do Prado, Suplente: Lídia Cristina Costa Sad. . Representantes do Sindicato
dos Proprietários de Restaurantes, Bares e Similares do Município de Barbacena:
Titular: Ronie Peterson Costa, Suplente: Bruna Thomaz da Silva. 2 – DISPOR que
a presente Portaria entre em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos a 17.02.2021. Barbacena, 24 de março de 2021.

INÍCIO

FIM

PROFESSORES

1

LETRAMENTO LINGUÍSTICO E ALFABETIZAÇÃO
MULTIFACETADA

05/04/2021

24/05/2021

Dedilene Alves de Jesus
Sandra Lúcia Magri

2

LETRAMENTO MATEMÁTICO

31/05/2021

16/07/2021

Emerson Bastos LosanoSelma Maria Wilke

3

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
NA EDUCAÇÃO ESPECIAL
NA PERSPECTIVA DA
EDUCAÇÃO INCLUSIVA

02/08/2021

30/09/2021

DanielaFantone de Lima
Alexandrino /Michelle
Alexandra Gomes Alves /
Cristina Hill Favello

4

GESTÃO DO ENSINO

04/10/2021

15/11/2021

Luciano Alves do Nascimento /Rita de Cássia
Oliveira /Rosária Resende

22/11/2021

29/11/2021

Todos participantes da
UEMG e da Secretaria de
Municipal de Educação de
Barbacena - MG

SEMINÁRIOS ENCERRAMENTO
DO PMFD

2. PÚBLICO ALVO
2.1 As vagas deste edital são direcionadas aos professores(as) da educação básica da rede municipal de ensino de Barbacena – MG, que desempenham função
docente atuando, preferencialmente, na Educação Infantil, 1º e 2º períodos e Fundamental I, 1º ano.
3. DAS VAGAS
3.1 Serão ofertadas 40 (quarenta) vagas para preenchimento imediato.
4. DOS PRÉ-REQUISITOS PARA INGRESSO
4.1 São pré-requisitos para inscrição e ingresso:
4.1.1 Ser professor(a) da Educação Infantil, 1º e 2º períodos ou doFundamental I,
1º ano, em escola da rede municipal de ensino de Barbacena – MG.
4.1.2 Ter disponibilidade de, pelo menos, 04 (quatro) horas semanais para estudos
complementares durante o Curso e assumir, com pleno compromisso e responsabilidade, as exigências da metodologia própria do curso.
5. DA INSCRIÇÃO
5.1 Asinscrições serão realizadas, exclusivamente, via formulário online disponível
em: https://forms.gle/b5kKpjVCHWsngJaCA
5.2 As informações prestadas no ato da inscrição serão de responsabilidade exclusiva do candidato.
5.3 A inscrição implica compromisso tácito, por parte do candidato, de aceitar as
normas e condições estabelecidas neste Edital.
5.4 Será necessário ao candidato apresentar, para efetivação de sua inscrição no
Programa Mais Formação Docente:
5.4.1 Declaração da chefia imediata (Anexo I) ou outro documento/declaração que
comprove que o candidato atende os pré-requisitos estabelecidos no item 4.1.
6. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
6.1 A seleção se dará pela ordem de inscrição, encaminhada via formulário online,
de acordo com a quantidade de vagas ofertadas.
6.2 Em caso de empate, o critério de desempate:
6.2.1 Professor da Educação Infantil, 1º e 2º períodos;
6.2.2 professor do Fundamental I, 1º ano;
6.2.3 data de nascimento do candidato, prevalecendo a mais avançada.
7. DOS RESULTADOS
7.1 O resultado final do processo seletivo será divulgado no site da Prefeitura Municipal de Barbacena no dia 02 de abril de 2021.

E R R ATA
Na Portaria nº 22.613, publicada no e-DOB - Diário Oficial do Município, do dia
22/03/2021, onde se lê “Barbacena, 22 de fevereiro de 2021” leia-se “Barbacena,
22 de março de 2021”.
Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza
Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
DESPORTO E CULTURA - SEDEC
Secretária: Eliza Maria Firmino

E D I TA L
EDITAL DE SELEÇÃO Nº 01/2021
A Prefeitura Municipal de Barbacena, através da Secretaria Municipal de Educação,

1

ANEXO I
DECLARAÇÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL
Declaro, para fins de inscrição no Processo Seletivo do Programa Mais
Formação
Docente,
que
(nome
do
candidato):
________________________________________________ exerce, no ano de 2021,
o cargo de _________________________________________ em escola pública da
rede municipal de ensino de Barbacena – MG, na (etapa)
_____________________________ da educação básica.
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Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza
Municipal de Gabinete
do Prefeito
SECRETARIASecretário
MUNICIPAL
DE PLANEJAMENTO

GESTÃO - SEPLAN

1

Eliza Maria Firmino
Barbacena,
de março de
2021. e Cultura
Secretária Municipal
de24
Educação,
Desporto

Secretário: Gilberto Cardoso Ramos Júnior

E X T R ATO D E ATA D E R E G I S T R O D E P R E Ç O S
Extrato de Ata de Registro de Preços nº 015/2021. Órgão Gerenciador: Município
de Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, da Secretaria Municipal de Assistência
Social – SEMAS. Empresa Classificada: FUNERÁRIA B M LTDA - ME, empresa inscrita
no CNPJ sob o nº 24.044.094/0001-69. Processo Licitatório nº 060/2020 - Pregão
Eletrônico nº 043/2020. Objeto: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa para prestação de serviços funerários, para atender a população
que se encontra em situação de vulnerabilidade social do município de Barbacena/
MG, conforme especificações, obrigações, condições comerciais e demais informações constantes no Edital. Valor total registrado: R$ 87.400,00. Vigência: 12 (doze)
meses. Data de Assinatura: 15/03/2021. Nome das partes que assinam: Carlos
Augusto Soares do Nascimento (Prefeito Municipal), Daniel Martins de Mello Neto
(Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS), e João Batista José Deoud
Guimarães (Empresa Registrada). Gerência e Fiscalização da Ata: Suellen Silva Pereira – SEMAS.

Eliza Maria Firmino
Secretária Municipal de Educação, Desporto e Cultura

Rita de Cássia Oliveira
Rita de–Cássia
Oliveira
Diretora da UEMG
Unidade
de Barbacena
Diretora da UEMG – Unidade de Barbacena

ANEXO I
DECLARAÇÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL
Declaro, para fins de inscrição no Processo Seletivo do Programa Mais
Formação
Docente,
que
(nome
do
candidato):
________________________________________________ exerce, no ano de 2021,
o cargo de _________________________________________ em escola pública da
rede municipal de ensino de Barbacena – MG, na (etapa)
_____________________________ da educação básica.

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza
Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

Declaro, ainda, que exerce suas funções na Escola Municipal
“___________________________________________”, de Barbacena – MG.
Por ser expressão da verdade, firmo a presente.
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