
COMUNICADO  
 

A Superintendência Regional de Ensino de Barbacena comunica que foi publicada no Diário Oficial de Minas Gerais do 

dia 18 de outubro de 2017 a relação dos nomeados, conforme editais SEE/SEPLAG nº 04/2014 e nº 05/2014, para os 

cargos de: 

 Edital SEE/SEPLAG nº04/2014 - Professor de Educação Básica/Conteúdos: Biologia/Ciências, Educação Física, 

Geografia, História, LEM Inglês, Língua Portuguesa, Matemática, Química e Sociologia. 

 Edital SEE/SEPLAG nº05/2014 - Professor de Educação Básica/Anos Iniciais do Ensino Fundamental e 

PEB/Atendimento Educacional Especializado/Sala de Recursos. 

 

Os nomeados devem consultar endereço: http://www.planejamento.mg.gov.br/pagina/gestao-de-pessoas/recrutamento-e-

selecao/concursos-publicos, para verificarem o agendamento dos exames médicos pré-admissionais. 
 

A conferência de documentos para a posse seguirá o cronograma:  
 

 

* PEB/Conteúdos: Biologia/Ciências, Educação Física, Geografia, História, LEM Inglês, Língua Portuguesa e 

Matemática: dia 13 de novembro de 2017, às 9h, na SRE/Barbacena. 

 

* PEB/Conteúdos: Química e Sociologia, PEB/Regente de Turma e PEB/AEE/Sala de Recursos: dia 14 de 

novembro de 2017, às 9h, na SRE/Barbacena. 

 
 

 

______________________________________________________________ 
Maria Thereza Antunes Fortes de Menezes Frois 

Diretora da Diretoria Educacional /Respondendo pela SRE/Barbacena 



 

Orientações Gerais: 

 

- Comparecer no dia e horário para conferência dos documentos, conforme cronograma; 

- Trazer toda documentação solicitada, conforme itens 15.3 do Edital 04/2014 e 16.3 do Edital 05/2014 (original e cópia); 

 - A declaração de bens poderá ser a declaração de Imposto de Renda. Se o candidato não declara Imposto Renda, será fornecido modelo de 

formulário; 

- Se o candidato for detentor de dois cargos efetivos/contratado (municipal, estadual e federal), deverá apresentar cópia do pedido de 

exoneração ou dispensa de um dos cargos com o carimbo do protocolo do Órgão em original. 

 

Se o comprovante de residência estiver no nome de outra pessoa: 
 

- Se for aluguel, uma declaração do proprietário; 

- Se for no nome do cônjuge, trazer a certidão de casamento;  

 

ATENÇÃO: os modelos das declarações citadas abaixo, serão entregues e preenchidas pelos candidatos no momento da conferência 

dos documentos: 

* De não estar cumprindo sanção por inidoneidade aplicada por qualquer órgão público ou entidade do âmbito federal, estadual ou 

municipal;  

* De que não foi demitido (a) a bem do serviço público, nos últimos 05(cinco) anos nos termos do parágrafo único do artigo 259, da Lei 

Estadual nº 859/52;  

* De que não se encontra afastado (a) preliminarmente à aposentadoria por invalidez ou aposentadoria por invalidez total ou parcial; 

* De que exerce, ou não, outro cargo emprego ou função pública nos âmbitos federal, estadual e/ou municipal; 

 


