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Edital 005/2022 - INFORMAÇÕES GERAIS *Retificado 22/02/22 
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Cargo Vagas Função Básica 
Turno de 
Trabalho 

Unidade de 
Trabalho 

CH de 
Trabalho 

Período de 
Designação 

Formação Mínima Exigida Observações 

Monitor de Turno, 
Turma ou Alunos 

03 

Monitorar as atividades de 
apoio à alunos com 
deficiências e transtornos, 
turmas de educação infantil 
e outras atividades 
escolares 

Matutino e 
Vespertino 

Escolas da 
Zona Rural 

40h 
semanais 

24/02/22 a 
31/12/22 

 Licenciatura em nível 
superior 

 Curso Normal de Nível 
Médio (magistério) 

Poderão concorrer 
quaisquer candidatos 

cursando alguma 

licenciatura 

Monitor de Turno, 
Turma ou Alunos 

08 

Monitorar as atividades de 
apoio à alunos com 
deficiências e transtornos, 
turmas de educação infantil 
e outras atividades 
escolares 

Matutino e 
Vespertino 

Escolas da 
Zona 

Urbana 

40h 
semanais 

24/02/22 a 
31/12/22 

 Licenciatura em nível 
superior 

 Curso Normal de Nível 
Médio (magistério) 

Poderão concorrer 
quaisquer candidatos 

cursando alguma 
licenciatura 

Professor de 
Literatura 

07 
aulas 

Ministrar aulas de ensino de 
literatura, leitura, 
desenvolvimento da 
linguagem oral, projetos e 
atividades voltados a 
produção escrita com os 
diferentes gêneros textuais. 

Aulas às 
Quintas 
manhã e 

tarde; Terças 
manhã 

E.M. Helena 
Coelho 

11h 
semanais 

24/02/22 a 
31/12/22 

 Licenciatura em Letras com 
Habilitação em e literatura 
ou Pedagogia/Normal 
Superior com 
especializações ou 
experiência na área 

De acordo com a 
quantidade de candidatos 

que comparecem, será 
agendada entrevista 

classificatória. 

Professor de 
Educação 

Especial (AEE) 
01 

Ministrar aulas e atividades 
em salas de recursos 
multifuncionais  

Matutino 
Escola 

Municipal 
Enóe 

24h 
semanais 

24/02/22 a 
31/12/22 

 Licenciatura em Educação 
Especial ou outra 
licenciatura com 
Especialização na área de 
Educação Especial 
Inclusiva e competência 
para uso de tecnologias 
assistivas e informática 

Os candidatos que 
comparecerem deverão 
ser classificados para 

participação de entrevista 
para avaliar capacidade 

técnica e prática conforme 
a proposta da rede 

municipal de educação 

Professor de 
Educação 

Especial (AEE) 
01 

Ministrar aulas e atividades 
em salas de recursos 
multifuncionais  

Matutino e 
Vespertino 

Cemei 
Mariinha 

Leite 

24h 
semanais 

24/02/22 a 
31/12/22 

 Licenciatura em Educação 
Especial ou outra 
licenciatura com 
Especialização na área de 
Educação Especial 
Inclusiva e competência 
para uso de tecnologias 
assistivas e informática 

Os candidatos que 
comparecerem deverão 
ser classificados para 

participação de entrevista 
para avaliar capacidade 

técnica e prática conforme 
a proposta da rede 

municipal de educação 
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Trabalho 
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Trabalho 

CH de 
Trabalho 

Período de 
Designação 

Formação Mínima Exigida Observações 

Psicopedagogo 
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 

24/02/22 a 
31/12/22 

 Graduação em Psicologia e 
especialização em 
psicopedagogia 

Os candidatos que 
comparecerem deverão 
ser classificados para 

participação de entrevista 
para avaliar capacidade 

técnica e prática conforme 
a proposta da rede 

municipal de educação 

Observações Gerais:  

 Será primeiramente seguida a listagem de classificação publicada, tendo o servidor toda documentação conforme exigência, estará apto a assumir a vaga, 

 Poderão comparecer para este edital todos os interessados que também não fizeram inscrição para o processo seletivo de 2022. 
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, 18 de fevereiro 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 2020 será exigida apenas a contagem de tempo 
**Sobre os atestados, estes poderão ser entregues no ato da assinatura do contrato. 

http://www.tse.jus.br/

