
DECRETO Nº 3.556, 18 DE ABRIL DE 2012. 
 
 
 

Estabelece critérios para contratação e rescisão de 
contrato de pessoal para atuar como Auxiliar de 
Serviços Gerais na Rede Municipal de Ensino de 
Patos de Minas. 

 
 
 
A Prefeita do Município de Patos de Minas, no uso de suas atribuições 

legais, tendo em vista o disposto no inc. IX do artigo 37 da Constituição Federal, nos 
arts. 38 e 95, VII, ambos da Lei Orgânica do Município e, 

 
considerando a justificativa da Secretaria Municipal de Educação no 

sentido de que a contratação de pessoal em questão se faz necessária para atender 
às substituições dos cargos efetivos, em conformidade com o disposto no inc. II do 
art. 1º da Lei Complementar nº 380, de 27 de fevereiro de 2012, 

 
 
 

D E C R E T A: 
 

CAPÍTULO I 
 

DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL 
 

Seção  I 
 

Da Competência 
 
Art. 1o  Compete à Secretaria Municipal de Educação preencher vagas 

existentes e/ou substituições de Auxiliar de Serviços Gerais, coordenando o 
processo de inscrição, classificação, contratação e rescisão de contrato. 

 
 

Seção  II 
 

Das Inscrições 
 
Art. 2o  As inscrições de Auxiliar de Serviços Gerais para atuar na Rede 

Municipal de Ensino serão efetivadas na Secretaria Municipal de Educação, em 
período estabelecido no Anexo I deste Decreto. 

 
§ 1o  O candidato deverá preencher requerimento próprio, que lhe 

garantirá a inclusão na lista de classificação geral. 
 



 
§ 2o  O cronograma do processo seletivo constante do Anexo I deste 

Decreto deverá ser amplamente divulgado. 
 
Art. 3o  No ato da inscrição, o candidato ou seu procurador, 

devidamente identificado, preencherá um requerimento, explicitando os dados 
solicitados. 

§ 1o  As informações constantes do requerimento são de inteira 
responsabilidade do candidato ou de seu procurador. 

 
§ 2o  A omissão de dados e a irregularidade detectada, a qualquer 

tempo, implicam na desclassificação do candidato e/ou dispensa, de ofício, mediante 
rescisão de contrato. 

 
Art. 4o  As inscrições serão processadas em duas vias, cabendo ao 

funcionário da SEMED, responsável pelo seu recebimento, devolver ao candidato 
uma cópia assinada. 

 
Art. 5o  É vedada qualquer alteração de dados após o ato de inscrição. 
 
 

Seção  III 
 

Dos requisitos para inscrição 
 
Art. 6º  São requisitos para inscrição: 
 
I - ser alfabetizado; 
II - ser brasileiro nato ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12, § 

1º; da Constituição Federal; 
III - ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos e no máximo 69 

(sessenta e nove) anos, na data do encerramento das inscrições; 
IV - estar em dia com as obrigações eleitorais; 
V - ter cumprido as obrigações e encargos militares previstos em lei; 
VI - não registrar antecedentes criminais, achando-se no pleno 

exercício de seus direitos civis e políticos. 
 

 
Seção IV 

 
Da Classificação 

 
Art. 7o  Os candidatos inscritos para concorrer ao cargo de Auxiliar de 

Serviços Gerais serão classificados para efeito de contrato, observando a pontuação 
cumulativa de acordo com o quadro abaixo:  

 
 
 



Formação / Experiência Pontuação cumulativa 
Ensino Fundamental – Anos Iniciais (4ª série ou 5º 
ano) concluído 

2,0 

Ensino Fundamental – Anos finais (8ª série ou 9º ano) 
concluído 

5,0 

Ensino Médio completo 7,0 
Curso na função de Auxiliar de Serviços Gerais com 
carga horária de 8 horas a partir de 2006 

1,0 por curso, no máximo de 
6,0 pontos 

 
Art. 8o  Em caso de empate, terá prioridade o candidato que comprovar: 
 
I - idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, na forma do disposto 

no parágrafo único do artigo 27 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso); 
II - idade menor. 
 
Art. 9º  As listas de classificação serão afixadas nas dependências da 

SEMED, para conhecimento dos candidatos, que terão prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas para interposição de recurso. 

 
§ 1o  O candidato cujas informações forem questionadas terá prazo de 

24 (vinte e quatro) horas para, defender-se, sob pena preclusão. 
 
§ 2o  Constatada a procedência do recurso, será divulgada lista 

reclassificatória, para conhecimento dos interessados. 
 
§ 3o  A classificação final dos candidatos vigorará até 31 de dezembro 

de 2013 ou até a realização de processo seletivo, de Concurso Público Municipal ou 
terceirização de serviço para preenchimento do cargo referido neste Decreto. 

 
 

Seção  V 
 

Das Contratações 
 
Art. 10. As primeiras contratações anuais serão processadas, 

observando-se rigorosamente a ordem de classificação dos candidatos presentes, 
nas datas determinadas no edital de convocação. 

 
Parágrafo único. As demais contratações que se fizerem necessárias, 

serão processadas via telefone, observando-se rigorosamente a ordem de 
classificação. 

 
Art. 11. As alterações contratuais relativas à redução de horas de 

trabalho e ou local de trabalho só poderão ocorrer por interesse do sistema. 
 
Art. 12. No ato da contratação, o candidato comprovará, pessoalmente, 

ou mediante procuração, as informações prestadas no requerimento de inscrição, 
com documentos originais e cópias, as quais, depois de conferidas, datadas e 



assinadas por funcionário da SEMED, serão devolvidas ao candidato que levará à 
Diretoria de Recursos Humanos, na Prefeitura Municipal, para serem arquivadas em 
sua pasta funcional. 

 
§ 1o  São documentos de apresentação obrigatória no ato da 

contratação: 
 
I - comprovante de habilitação e curso de acordo com o previsto no art. 

7º deste Decreto; 
II - carteira de identidade; 
III - titulo de eleitor; 
IV - CPF; 
V - comprovante de estar em dia com as obrigações militares, para 

candidato do sexo masculino; 
VI - comprovante de inscrição no PIS/PASEP, conforme o caso; 
VII - certidão de nascimento ou de casamento e CPF do cônjuge; 
VIII - certidão de nascimento do(s) filho(s) e CPF. 
 
Art. 13. Os dados do contrato serão registrados em formulário próprio, 

sendo este assinado pelo(a) Prefeito(a) Municipal e pelo contratado. 
 
Parágrafo único. As datas, respectivamente, de início do contrato deve 

corresponder ao primeiro dia de exercício do servidor e a de término do contrato não 
pode ultrapassar o ano civil. 

 
Art. 14. A contratação para a função de Auxiliar de Serviços Gerais 

será de 40 (quarenta) horas semanais. 
 
Art. 15. Não poderá ser contratado para o cargo de Auxiliar de Serviços 

Gerais: 
I – o aposentado do serviço público por invalidez; 
II – o aposentado compulsoriamente aos 70 (setenta) anos de idade. 
 
Art. 16. As atribuições dos profissionais que irão atuar como Auxiliar de 

Serviços Gerais são as constantes do Anexo II deste Decreto. 
 

 
CAPITULO II 

 
DA RESCISÃO DE CONTRATO 

 
Seção  I 

 
Das Formas de Rescisão 

 
Art. 17. A rescisão de contrato do Auxiliar de Serviços Gerais será 

efetivada pela mesma autoridade que o contratou, podendo ocorrer a pedido, ou por 
ofício. 



 
§ 1o  Para efeito de rescisão de contrato a pedido do servidor, o 

requerimento será protocolado na sessão própria da Prefeitura Municipal, com 
antecedência mínima de 5 (cinco) dias. 

 
§ 2o  A rescisão de contrato, processada por ofício, ocorrerá mediante 

solicitação, fundamentada, da SEMED, ao chefe do Poder Executivo, de acordo com 
as hipóteses previstas no art. 19 deste Decreto. 

 
Art. 18. O servidor, cujo contrato se rescindiu a pedido, será 

reclassificado no decorrer do ano para o final da lista. 
 
 

Seção  II 
 

Das Causas da Rescisão de Ofício 
   
Art. 19. A rescisão de contrato do Auxiliar de Serviços Gerais será 

processada por ofício e acontecerá conforme as seguintes situações: 
 
I - redução do número de Auxiliares de Serviços Gerais; 
II - provimento de cargo; 
III - retorno do titular antes do prazo previsto; 
IV - transgressão do disposto no art. 185 da Lei Complementar n° 002, 

de 6 de setembro de 1990; 
V - contratação em desacordo com a legislação, por responsabilidade 

do Sistema; 
VI - contratação em desacordo com a legislação, por responsabilidade 

do servidor; 
VII - desempenho que não recomende a permanência do servidor, 

após avaliação feita pela escola e referendada pelo Colegiado. 
 
§ 1°  A rescisão prevista no inciso I deste artigo recairá sempre sobre o 

último servidor contratado na escola. 
 
§ 2°  A rescisão prevista nos incisos II e III deste artigo recairá sempre 

sobre o último servidor contratado na rede. 
 
§ 3o A rescisão prevista nos incisos I, II, III e V deste artigo não impede 

nova contratação do servidor. 
 
§ 4o  A rescisão processada em razão de uma das hipóteses previstas 

nos incisos IV, VI e VII deste artigo, inviabiliza a contratação do servidor até o final 
do ano civil em curso.  

 
 
 
 



Seção  III 
 

Das Disposições Finais 
 
Art. 20. A divulgação de local, data e horários das contratações 

previstas no art. 10 deste Decreto, será feita através dos meios de comunicação 
locais, do mural da SEMED e da Prefeitura Municipal para conhecimento dos 
interessados. 

 
Art. 21 Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 
 
Prefeitura Municipal de Patos de Minas, 18 de abril de 2012.    
 
 

Maria Beatriz de Castro Alves Savassi 
Prefeita Municipal 
 
 
Marcos André Alamy 
Secretário Municipal de Governo 
 
 
Edno Oliveira Brito 
Secretário Municipal de Administração 
 
 
Maria Aparecida Braz Pereira 
Secretária Municipal de Educação 
 
 
João Alfredo Costa de Campos Melo 
Procurador Geral do Município 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 A N E X O   I 
 

CRONOGRAMA 
 
 

 
AÇÃO 

 

 
PERÍODO 

 
HORÁRIO 

 
LOCAL 

DIVULGAÇÃO 18/04/12 a 22/04/12 - 

SEMED 
ESCOLAS 
MEIOS DE 
COMUNICAÇÃO 

INSCRIÇÃO 
 

23/04/12 a 25/04/12 
8:00 às 18:00 

CLASSIFICAÇÃO 26/04/12 e 27/04/12 
- 
 

DIVULGAÇÃO 
DE RESULTADOS 

02/05/12 12:00 às18:00 

RECURSOS 03/05/12 
 
12:00 às18:00 
 

DEFESA 04/05/12 
 
12:00 às 18:00 
 

 
RESULTADO FINAL 
 

07/05/12 A partir de 12:00 

CONTRATAÇÃO A partir de 08/05/12 
- 
 

SEMED 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO II 
 

ATRIBUIÇÕES 
 

O Auxiliar de Serviços Gerais em exercício nas Unidades Escolares da 
Rede Municipal de Ensino deverá exercer suas funções em conformidade com a 
direção: 

 
I – desempenhando as funções inerentes ao cargo: 
 
a) cuidar da limpeza do prédio, de suas dependências, mobiliário e 

equipamentos, garantindo a organização das salas de aula antes do início da cada 
turno; 

b) preparar, fazer e servir a merenda dos alunos de acordo com o 
cardápio e café dos funcionários, no horário estabelecido; 

c) proceder à limpeza de utensílios, aparelhos e equipamentos de 
cozinha; 

d) responsabilizar-se pelo armazenamento, validade e prejuízo 
causado pelo desperdício dos alimentos e dos produtos de limpeza; 

e) fazer os pedidos de suprimento de material necessário à cozinha, à 
preparação de alimentos e a limpeza; 

f) zelar para que os materiais de limpeza estejam acondicionados em 
local seguro; 

g) lavar e passar roupas; 
h) controlar o abastecimento de água e a coleta do lixo; 
i) zelar pela manutenção, conservação e segurança do patrimônio; 
j) manter as portas e as janelas trancadas, as torneiras fechadas e as 

luzes apagadas, após o término das atividades. 
 
II – colaborando com a Direção: 
 
a) participar da organização do espaço físico para festas e reuniões; 
b) acompanhar alunos quando solicitado pela direção; 
c) orientar os alunos para a conservação e limpeza do prédio e dos 

bens do estabelecimento; 
d) responsabilizar-se pela portaria e guarda dos alunos; 
e) realizar pequenos reparos; 
f) cuidar dos jardins e da horta; 
g) transmitir recados. 


