
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINÓPOLIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DAS VAGAS PARA CONTRATAÇÃO 
 

 

Rua: São José, 50A – Centro – Virginópolis MG. CEP: 39.730-000 Telefone: (33) 3416-2453 – E-mail: sme@edu.virginopolis.com.br 

Edital 001/2021 

Local Sala de Reuniões da Secretaria Municipal de Educação Data 02 de junho de 2021 Horário 9:00 
Preencher formulário on-line até o dia 01 de junho às 12h para confirmação do horário para entrega e conferência de documentação e 
entrevista. https://forms.gle/eqnCJsqczheoUiPY7  

 

Cargo Vagas Função Básica 
Turno de 
Trabalho 

Unidade de 
Trabalho 

CH de 
Trabalho 

Período de 
Designação 

Formação Mínima Exigida Observações 

Professor 
de 

Educação 
Básica AEE 

01 Ministrar aulas, 
oficinas, entre outras 
atividades didático-

pedagógicas na 
Educação Especial e 

Intervenção 
Pedagógica 

Vespertino 
E.M. Professora 
Enoe Maria de 

Oliveira 

24h 
semanais 

07/06/21 a 
31/12/21 

Licenciatura em Pedagogia ou 
Normal Superior e 

Especialização na área da 
Educação Especial e Inclusiva 

emitidos por instituições de 
Ensino Superior ou Secretaria 

Municipal de Educação de 
Virginópolis 

Ter disponibilidade em 
dois turnos para visita 

às escolas 
 
Mesmo na pandemia, o 
servidor desenvolverá as 
atividades 
presencialmente na 
escola com atendimento 
remoto aos alunos e 
presencial em alguns 
casos. 

Professor 
de 

Educação 
Básica AEE 

01 
Matutino e 
vespertino 

Cemei Mariinha 
Leite 

18h 
semanais 

07/06/21 a 
31/12/21 

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, 24 de maio de 2021. 

 
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. 

https://forms.gle/eqnCJsqczheoUiPY7
http://www.tse.jus.br/

