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ESCOLA ESTADUAL “HENRIQUE DINIZ” 

PRAÇA ALBERTO DINIZ, 95 FONE (032) 3332-1512 CEP 36200 000 - BARBACENA-MG 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 3a S.R.E. – BARBACENA 

AUTORIZAÇÃO DECRETO Nº 5947 – 21-10–1960 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 02/2020 - 1ª CHAMADA PROCESSO SELETIVO- DESIGNAÇÃO 

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA SISTEMA PRISIONAL 

 

A Direção da  EE “Henrique Diniz”, situada na Praça Alberto Diniz, n° 95, Bairro Boa Vista, 

Barbacena/Minas Gerais, torna público, para conhecimento dos interessados, que em conformidade com 

a Resolução SEE nº4230/2019 e 4257/2020   e Orientação de Serviço SB/SEE nº 01/2020, e demais normas 

vigentes e aplicáveis ao processo seletivo para garantir a composição do quadro de Recursos Humanos, 

que estará recebendo inscrições para Designação de Profissionais da Educação para atuar no ENSINO 

FUNDAMENTAL, da modalidade EJA, para atender estudantes privados de liberdade no Estado de Minas 

Gerais no ano de 2020, conforme detalhamentos  e cronograma proposto abaixo: 

 

CARGO  FUNÇÃO MODALIDADE HABILITAÇÃO 

PEB – Professor de Educação 
Básica.   (02 vagas)                                                
 

Regente de 
turmas 3º P. 
Anos Iniciais e 
4º P. Anos 
Iniciais 

EJA – Ensino 
Fundamental – Anos 
Iniciais 

Licenciatura Plena 
Normal superior, 
Pedagogia. 

Os interessados deverão comparecer à sede da Escola para efetuar a sua inscrição portando os documentos 

conforme dispõe art 23, da Resolução SEE nº 4257/2020, relacionados abaixo, originais e cópias 

xerografadas, cujas cópias serão autenticadas e arquivadas no Processo Funcional do servidor: 

 

I – comprovante de aprovação em concurso vigente na data de início das inscrições para 

designação para cargo correspondente à função a que concorre (original ou cópia); 

II – comprovante de habilitação/escolaridade, qualificação e formação especializada para 

atuar na função a que concorre, através de Registro Profissional ou Diploma Registrado ou 

Declaração de Conclusão de Curso acompanhada de Histórico Escolar (original e cópia); 

III – certidão de tempo de serviço nos termos do art. 12 (original e cópia); 

IV – documento de identidade (original e cópia); 

V – comprovante(s) de votação da última eleição ou Certidão de quitação eleitoral (cópia); 

VI – comprovante de estar em dia com as obrigações militares, para candidato do sexo 

masculino, dispensada a exigência quando se tratar de cidadão com mais de 45 (quarenta e 

cinco) anos (original e cópia); 

VII – comprovante de inscrição no PIS/PASEP, ou declaração de próprio punho de que não 

possui (original ou cópia); 
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VIII – comprovante de registro no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF (original e cópia); 

IX – comprovante de exame pré-admissional atestando a aptidão para a função pleiteada, 

observadas as normas estabelecidas pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e 

pela legislação vigente (original e cópia);                                                                                  

X - Comprovante de Residência atualizado (original e copia) 

XI – declarações, devidamente datadas e assinadas, fornecidas no ato da designação pela 

autoridade responsável, conforme modelo constante do Anexo V desta Resolução (originais): 

a) de não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público 

federal, estadual ou municipal; 

b) de não ter sido demitido a bem do serviço público; 

c) de que não está em afastamento preliminar à aposentadoria ou aposentado em decorrência 

de invalidez total ou parcial; Acesse designacao-see-mg.com.br e fique por dentro das 

novidades 

d) de que o tempo declarado no processo de inscrição não foi utilizado para aposentadoria 

voluntária ou compulsória; 

e) de que não incorre em nenhuma das hipóteses de impedimento para designação previstas 

no Decreto nº 45.604, de 18 de maio de 2011. 

§1º - Nenhum candidato poderá ser designado antes da apresentação da documentação 

relacionada neste artigo. 

§ 2º - Os documentos relacionados nos incisos II e III deste artigo deverão estar em 

consonância com o estabelecido nesta Resolução. 

 

 

AS ETAPAS DO PROCESSO:  

O processo de designação será composto por duas etapas que serão classificatórias e eliminatórias.  

 

 

ETAPAS NA ESCOLA 

PRIMEIRA -Constar na listagem geral do município. 
-Apresentação da documentação  - Cópia e Original  conforme 
conforme estabelecido no artigo 23, da Resol. SEE n º 
4257/2020 
-Atestado de Antecedentes Criminais  
 
 
 
 

Classificatória e 
Eliminatória 
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SEGUNDA   
-Comunicado do resultado aos candidatos participantes. 
- Preenchimento do Anexo I da Orientação de Serviço 
SG/SB/SEE Nº 01/2020. 
 

 
 
 
 
Classificatória e 
Eliminatória 

TERCEIRA Investigação Social a ser realizada pela equipe da SEAP.  
 
Classificatória e 
Eliminatória 

 

 
DO PROCESSO DE DESIGNAÇÃO:  
 
As designações serão processadas de acordo o art.14, da Resolução SEE nº 4257/2020 observando a 

seguinte ordem de prioridade:  

 

 I – candidato inscrito e concursado para o município ou SRE e ainda não nomeado, 

obedecida a ordem de classificação no concurso vigente, priorizando o Edital mais antigo, 

desde que comprove os requisitos de habilitação definidos no Edital do Concurso; 

II – candidato inscrito e concursado para outro município ou outra SRE e ainda não nomeado, 

obedecido ao número de pontos obtido no concurso vigente, priorizando o Edital mais antigo, 

promovendo-se o desempate pela idade maior, desde que comprove os requisitos de 

habilitação definidos no Edital do Concurso; 

III – candidato inscrito habilitado, obedecida a ordem de classificação na listagem geral do 

município de candidatos inscritos anualmente; 

IV – candidato inscrito não habilitado, obedecida a ordem de classificação na listagem geral 

do município de candidatos inscritos anualmente;                                                                             

V – Candidato Não Inscrito 

 

 

Serão classificados os candidatos que forem aprovados em todas as etapas e estão aptos a participarem 

do Processo de Designação, desde que:  

 

➢ Seja concursado, inscrito, para o município ou outro município em concurso vigente. 

➢ Seja habilitado e conste na listagem de classificação do município, onde está inserida a escola do 

Sistema Socioeducativo. 

➢ Apresente, no ato da designação,  documentos comprobatórios da escolaridade ou habilitação para 

o cargo. 

 

Na falta de professor habilitado, inscrito na listagem, será classificado o candidato não habilitado, 

inscrito, que tenha participado do processo de designação. 
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DO PERFIL E NORMAS DO SERVIDOR PARA ATUAR EM UNIDADES ESCOLARES INSERIDAS NO 
SISTEMA PRISIONAL  

 Ao servidor em exercício nas escolas inseridas no Sistema Prisional, é necessário:  

a) Cumprir plenamente o Regulamento e Normas de Procedimentos do Sistema Prisional (ReNP - 
Acessível no site: http://www.seap.mg.gov.br/index.php/publicacoes);  

b) Vestir-se discretamente, sem acessórios chamativos, tais como brincos grandes, colares, anéis, 
óculos de sol, maquiagem carregada, perfumes marcantes e esmaltes de cores fortes ou escuras;  

c) Manter os cabelos presos, preferencialmente em formato de coque. Usar apenas tênis ou sapatos 
fechados;  

d) Manter postura discreta e estritamente profissional perante os presos;  

e) Ser pontual e assíduo, considerando o transtorno potencial em função da especificidade do 
atendimento;  

f) Usar o jaleco em tempo integral;  
g) Os docentes deverão elaborar, juntamente com o EEB, um plano de trabalho que contemple a 
articulação entre as áreas do conhecimento na perspectiva interdisciplinar, assim como o 
atendimento das especificidades do sistema multisseriado, quando for o caso;  

h) O EEB deve em conjunto com o Pedagogo da Unidade Prisional, quando houver, construir e/ou 
atualizar o Projeto Político Pedagógico da escola, em articulação com os planos de trabalho dos 
professores.  

 

 

DO CRONOGRAMA DO PROCESSO: 

 

O processo obedecerá rigorosamente ao cronograma pré-estabelecido abaixo:  

ETAPAS DATA HORÁRIO LOCAL 

INSCRIÇÃO E ENTREGA 
DE DOCUMENTOS 

12/03/2020 a 
13/03/2020 

07:00h do dia 
12/03 a 15h do 

dia 13/03 

EE Henrique Diniz 

DIVULGAÇÃO DA 
CLASSIFICAÇÃO 

13/03/2020 16:30 Escola e SRE Barbacena  

ORIENTAÇÕES 16/03/2020 08:00h EE Henrique Diniz 

INVESTIGAÇÃO SOCIAL 16/03/2020 a 
20/03/2020 

 
-------------- 

 
SEAP 

CLASSIFICAÇÃO FINAL 20/03/2020 14:00 Escola e SRE Barbacena 

PROCESSO DESIGNAÇÃO 23/03/2020 08:00 Escola 
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VIGÊNCIA DESIGNAÇÃO 23/03/2020 a 
31/12/2020 

------------- EE “ Henrique Diniz - 2º 
Endereço 

  

DOS CRITÉRIOS COMPLEMENTARES APROVADOS PELO COLEGIADO 

 

Critérios complementares estabelecidos pelo Colegiado Escolar para desempate na designação de 

professores dos cursos: 

 

1° - Habilitação específica na área. 

2° Idade Maior 

 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

       

O(a) candidato(a) poderá, a seu critério e desde que não apresente documentação nova, entrar com recurso 

referente à primeira etapa do processo de designação. Para tanto, deverá formalizar seu questionamento 

junto à escola, dentro do prazo de 3 (três) dias, que fará a conferência dos pontos questionados e, no prazo 

de 3 (três) dias se pronunciará formalmente. 

 

Nenhum candidato poderá ter exercício se não passar por todas as etapas e condições pré-estabelecidas 

neste Edital de Chamamento e de Designação, bem como sem o cumprimento das normas vigentes.  

 

Barbacena, 11 de março de 2020 

 

 

___________________________________             

            Diretor - Masp                                              
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