
 
 
 
 
 

SEGUNDA DIVULGAÇÃO de VAGAS para PROFESSOR do Ensino 

Fundamental II (P5) no componente curricular EDUCAÇÃO FÍSICA nas 

Escolas Municipais. 

 
Ficam convocados os classificados nos termos da Resolução nº 012/21, cuja relação foi publicada no e-DOB de 31 

de janeiro de 2022. 

 
DATA: 21/11/2022, segunda-feira  
 
HORÁRIO: 7h30min 
 
LOCAL: Rua Baronesa Maria Rosa, 378 – bairro Boa Morte (antiga Fiat) 
 

QUADRO DE VAGAS 
 

1 CARGO 

ESCOLA Nº DE AULAS 
SEMANAIS 

TURNO HORÁRIO 

EM EMBAIXADOR MARTIM 
FRANCISCO 

Bairro São Pedro 
8 1 

Terça: 2º ao 5° horários. 

Sexta: 1°, 2º, 4º e 5° horários. 

 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

Constam no endereço: https://barbacena.mg.gov.br/sedec/ 
 
 

IMPORTANTE: 
I - Conforme a Resolução nº 003/22, publicada no e-DOB de 31 de janeiro de 2022:  

“Art. 7º - A contratação será feita obedecendo-se a ordem de classificação dos candidatos habilitados 

conforme legislação vigente, que se inscreveram através da Resolução 012/2021 de 24/12/2021. 

Parágrafo único – O servidor contratado nos termos do caput deste artigo não poderá usar a referida 

classificação para concorrer a um segundo contrato no mesmo cargo, salvo tenha sido esgotada toda a 

listagem, podendo, todavia, concorrer a outros cargos para os quais estiver classificado, observando 

legislação vigente quanto ao acúmulo de cargos”. 

 
 - Sendo assim, em conformidade com o supracitado artigo, o candidato já contratado PODERÁ USAR A 

CLASSIFICAÇÃO PARA CONCORRER A UM SEGUNDO CONTRATO NO MESMO CARGO. 

 

II - No caso do não comparecimento de candidatos classificados que se inscreveram através da 

Resolução 012/2021 de 24/12/2021, ou na hipótese do não comparecimento de candidatos para 

concorrer a um segundo contrato, nos termos do parágrafo único do supracitado artigo, poderão 

pleitear as vagas quaisquer candidatos presentes nesta divulgação, que serão classificados mediante 

habilitação para o cargo, conforme documentação ORIGINAL apresentada, no momento da divulgação, 

nos termos do artigo 12, e serão classificados nos termos do artigo 17 da Resolução nº 012/21, de 

24/12/21:  

 

https://barbacena.mg.gov.br/sedec/


 
 
 
 
 

“Art. 12 -  

I. Documento de Identificação Pessoal 

 

II. Documento comprobatório da conclusão do curso exigido para comprovação da habilitação 

para o cargo pretendido, constando a data da colação de grau, para cursos de nível superior com 

certificação emitida por instituições reconhecidas/autorizadas pelo Ministério da Educação 

conforme ANEXO III. 

 

III. A título de pontuação: Documentos comprobatórios de Conclusão de Curso de especialização 

(Stricto Sensu) na área de educação com certificação emitida por instituições 

reconhecidas/autorizadas pelo Ministério da Educação (cópia) 

 

IV. A título de pontuação: Comprovante de Conclusão de Curso de especialização 

(Lato Sensu) na área de educação com certificação emitida por instituições 

reconhecidas/autorizadas pelo Ministério da Educação (cópia). “ 

                 

  NO CASO DE EMPATE, TERÁ PRIORIDADE O CANDIDATO DE MAIOR IDADE.  

 

 

Atendendo ao previsto na Resolução nº 003/2022, de 31 de janeiro de 2022, reiteramos: 
 

1 - Não será permitido concorrer à(s) vaga(s) a quem chegar após o horário de início informado nesta; 
 

2 - O candidato deverá adequar-se ao horário oferecido pela Escola; 
 
3 - Caso a(s) vaga (s) da presente divulgação não seja(m) preenchida(s), será feita nova divulgação. 
 
4 - O não comparecimento dos candidatos convocados não os elimina da classificação e nem impede a 
sua participação em futuras divulgações. 
 
5 - O candidato que comparecer na data estabelecida por esta divulgação deverá apresentar 

documento de identidade com foto e, no caso dos candidatos que não se inscreveram através da 

Resolução nº 012/21, a documentação elencada no item II. 

 

6 - A(s) vagas oferecida(s) no quadro acima poderá(ao) sofrer alteração quanto a seu número, turma e 
turno, visando atender às necessidades das escolas. 
 

 
 
 

. É recomendado que cada candidato leve sua caneta. 
 
 
 

Mara Cristina Piccinin de Souza 
Secretária Municipal de Educação, Desporto e Cultura 

 


