DIVULGAÇÃO de VAGAS para PROFESSOR P1
PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL e ENSINO FUNDAMENTAL I
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: 26/09/2022, segunda-feira
HORÁRIO: 7h30min
LOCAL: Rua Baronesa Maria Rosa, 378 – bairro Boa Morte (antiga Fiat)

QUADRO DE VAGAS
Nº

ESCOLAS

TURMA

TURNO

01

EM Lia Salgado
Bairro Padre Cunha

2º Período

1

02

EM Rotary
Bairro Santo Antônio

Maternal II

1

ATENÇÃO!
1. De acordo com o artigo 7º, Parágrafo Único da Resolução nº 003/2022, publicada no e-DOB de 31 de janeiro
de 2022 que estabelece critérios quanto à contratação temporária para atuação nos cargos que constam na
Resolução 012/2021, SERÁ PERMITIDA a contratação daqueles CLASSIFICADOS QUE JÁ POSSUEM CONTRATO
VIGENTE NO MUNICÍPIO no cargo referido nesta divulgação.
2. A efetivação da contratação será feita observando o estabelecido no artigo 8º do Decreto Municipal nº 9189,
de 29/07/22, publicado no e-DOB de 29/07/22, bem como na Resolução 10, de 08/08/22, publicada no e-DOB de
08/08/22, com relação à documentação e exames admissionais.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
Constam no endereço: https://barbacena.mg.gov.br/sedec/
IMPORTANTE: 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 alguma vaga da presente divulgação não seja preenchida, 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.
6 – A(s) vaga(s) oferecidas no quadro acima poderão sofrer alteração quanto a seu número, turma e turnos,
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

