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Edital 008/2022 - INFORMAÇÕES GERAIS 
Cargo Vagas Função Básica 

Turno de 
Trabalho 

Unidade de 
Trabalho 

CH de 
Trabalho 

Período de 
Designação 

Formação Mínima Exigida Observações 
Salário 

Previsto 

Psicopedagogo 
Escolar 

(psicólogo 
escolar) 

01 

Desenvolver projetos, 
atividades e encontros com 

alunos servidores e 
familiares. Acompanhar todo 
o processo educacional de 

forma observatória para 
intervenções e promover 

avalições de alunos 
encaminhados. 

Matutino e 
Vespertino 

Escolas da 
Zona Rural 

20h 
semanais 

01/06/22 a 
31/12/22 

• Graduação em psicologia; 

• Registro no respectivo 
Conselho 

• Especialização em 
Psicopedagogia 

Agendamento de 
entrevista com os 

interessados 
 

*Contrato 
Imediato 

R$1750,00 

Psicopedagogo 
Escolar 

(psicólogo 
escolar) 

01 

Desenvolver projetos, 
atividades e encontros com 

alunos servidores e 
familiares. Acompanhar todo 
o processo educacional de 

forma observatória para 
intervenções e promover 

avalições de alunos 
encaminhados. 

Matutino e 
Vespertino 

Escolas da 
Zona 

Urbana 

40h 
semanais 

01/06/22 a 
31/12/22 

• Graduação em psicologia; 

• Registro no respectivo 
Conselho 

• Especialização em 
Psicopedagogia 

Agendamento de 
entrevista com os 

interessados 
 

*Contrato 
Imediato 

R$3.500,00 

Terapeuta 
Ocupacional 

Escolar 
01 

Desenvolver projetos, 
atividades e encontros com 

alunos servidores e 
familiares. Acompanhar todo 
o processo educacional de 

forma observatória para 
intervenções e promover 

avalições de alunos 
encaminhados. 

Matutino e 
Vespertino 

Escolas da 
Zona 

Urbana e 
Rural 

40h 
semanais 

01/06/22 a 
31/12/22 

• Graduação em Terapia 
Ocupacional 

• Registro no respectivo 
Conselho 

• Especialização na área da 
educação 

Agendamento de 
entrevista com os 

interessados 
 

*Previsão de 
vaga 

R$3.500,00 

Assistente 
Social Escolar 

01 

Desenvolver projetos, 
atividades e encontros com 

alunos servidores e 
familiares. Acompanhar todo 
o processo educacional de 

dos alunos. 

Matutino e 
Vespertino 

Escolas da 
Zona 

Urbana e 
Rural 

40h 
semanais 

01/06/22 a 
31/12/22 

• Graduação em Serviço 
Social 

• Registro no conselho 

• Especialização na área da 
educação 

Agendamento de 
entrevista com os 

interessados 
 

*Previsão de 
vaga 

R$3.500,00 
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Observações Gerais e Complementares:  

• O candidato interessados deverá enviar um e-mail com currículo para a Secretaria Municipal de 

Educação até o dia 23/05/2022 

• E-mail: sme@edu.virginopolis.com.br 
 

Documentação Necessária (ORIGINAL E CÓPIAS)*: 
I- Cédula de Identidade - RG ou CNH; 
II- Cadastro de Pessoa Física (CPF) 
III- Certidão de Casamento ou Nascimento; 
IV- Certidão de Nascimento dos filhos menores de 18 anos (se for o 

caso);  
V- Carteira de Vacinação dos filhos menores de 06 anos (se for o caso); 
VI- Título de Eleitor; 
VII- Declaração de quitação eleitoral (www.tse.jus.br) ou comprovantes de 

votação; 
VIII- Atestado Médico Admissional expedido de acordo com as exigências 

da Administração Municipal, descritos boa saúde mental e física;** 

IX- Certidão de Reservista (quando do sexo masculino); 
X- Comprovante de Escolaridade de acordo com a vaga pretendida 

(histórico e declaração ou diploma); 
XI- Cartão do PIS/PASEP (se houver); 
XII- Comprovante de residência atualizado em nome do candidato ou 

declaração de domicílio. 
XIII- Documento de comprovação de Conta bancária no Banco do Brasil; 
XIV- Declaração de Bens, conforme modelo da Prefeitura Municipal; 
XV- Contagem de tempo (se tiver sido servidor); 

 
Virginópolis/MG, 12 de maio de 2022. 

 
EDVANIA MARIA COELHO MOREIRA 

Secretária Municipal de Educação 
*Todos os documentos acima citados devem ser apresentados conforme resolução e normativas, a ausência de qualquer um deste implica na desclassificação 
do candidato ao cargo pretendido. Tendo em vista que estes não são necessários para identificação de candidatos, mas para lograr vaga pública neste edital 
(Lei nº 12.037, 01/10/2009). No caso do que trabalharam no ano de 2021 ou estão trabalhando em 2022 será exigida apenas a contagem de tempo 
**Os atestados, poderão ser entregues no ato da assinatura do contrato. 
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