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Ofício Circular SEE/DIEP nº. 3/2019

 

 

 

 

A Secretária de Estado de Educação, no uso de suas atribuições, torna pública a alteração do cronograma
das inscrições para candidatos à designação para exercício de função pública de Professor de Educação
Básica nas escolas da Rede Estadual de Ensino que ofertam Educação Profissional Técnica de Nível Médio,
de acordo com o que se segue:

 

Data /
Período Horário Atividade Local

De
17/06/2019
a
28/06/2019

 

Das 08
horas às

20 horas

 

- Inscrição de candidatos para
função pública de Professor de
Educação Básica

 

- Correção de informações no
Formulário de Inscrição

- Escolas da Rede Estadual de Ensino que ofertam
Educação Profissional Técnica de Nível Médio,
conforme listagem disponível no site da SEE

De
17/06/2019
a
28/06/2019

 

Das 08
horas às

17 horas

 

- Entrega do requerimento e
documentação para expedição de
Autorização para Lecionar (CAT)

- Superintendências Regionais de Ensino

De
02/07/2019
a

05/07/2019

_ - Classificação dos candidatos
inscritos - Na própria escola onde o candidato fez a inscrição

15/07/2019
A partir
das 14
horas

- Divulgação das listas de
classificação dos candidatos
inscritos

- Na própria escola onde o candidato fez a inscrição,
SRE e site da SEE.

De
17/07/2019
a

Das 08
horas às

17 horas

- Entrega da Autorização para
Lecionar (CAT)

- Na SRE onde o candidato requereu Autorização
para Lecionar (CAT)



22/07/2019  

De
22/07/2019
a

23/07/2019

Das 08
horas às

18 horas

 

- Designação com vigência a
contar de 29/07/2019 - Na própria escola onde o candidato fez a inscrição.

29/07/2019 - -Início das aulas - Escolas Estaduais que ofertam o curso

 

 

 

logotipo
Documento assinado eletronicamente por Thiago Peixoto Gonçalves, Diretor, em 17/06/2019, às 16:59,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho
de 2017.

logotipo
Documento assinado eletronicamente por Kellen Silva Senra Nunes, Superintendente, em 17/06/2019, às
17:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26
de julho de 2017.

QRCode
Assinatura

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mg.gov.br/sei/
controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 5605417 e o código CRC 2240147D.
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