PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
____________________________________________________________________________________________________________________

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 12/2020
A Secretaria Municipal de Educação convoca candidatos interessados em vagas
remanescentes de ESTÁGIO, para reunião na SEMED, localizada na Av. Getúlio Vargas,
245, Centro, conforme cronograma anexo.
Os candidatos deverão ter menos de 2 anos de estágio. Destaca-se que conforme
previsto no artigo 32 do Decreto nº 3.197/2009, após o decurso do prazo de estágio
remunerado de 2 anos, o estudante somente poderá voltar a fazer estágio nos órgãos do
Poder Executivo Municipal depois de decorrido 1 (um) ano de intervalo.
Para participar da convocação, os candidatos deverão em 2020 dar continuidade
no mesmo curso que foram classificados no processo seletivo.
Em local e horário pré-determinado, no ato da chamada, os interessados deverão
se fazer presentes.
Os classificados na listagem de pessoas com deficiência e de cotas para negros,
interessados nas vagas, deverão se fazer presentes desde o horário de início das
convocações previstas neste edital. Caso os primeiros classificados das referidas
listagens não estejam presentes, serão chamados os demais candidatos até que a vaga
destinada para pessoa com deficiência e cota para negros seja preenchida.
Solicita-se que os candidatos cheguem à SEMED com antecedência de no máximo
20 minutos em relação ao horário previsto no edital.
Os estagiários deverão apresentar documento de identificação na reunião de
convocação.
A Secretaria Municipal de Educação entenderá que candidatos não presentes ou
não representados por procuradores não se interessam pelas vagas de estágio.
Ressalta-se que o candidato que não participar da convocação poderá concorrer
normalmente em outros editais.

Patos de Minas, 12 de fevereiro de 2020.

Fabiana Ferreira dos Santos
Secretária Municipal de Educação
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CRONOGRAMA DE CONTRATAÇÃO

DATA

HORÁRIO

9h

14/02/2020

9h30min

CARGO
Estagiários classificados nos Processos
Seletivos
01/2017,
02/2018,
07/2018,
002/2019
1ª chamada: Magistério e Pedagogia
2ª chamada: Psicologia
Estagiários classificados nos Processos
Seletivos
01/2017,
02/2018,
07/2018,
002/2019
1ª chamada: Letras
2ª chamada: Ciências Biológicas
3ª chamada: História
4ª chamada: Matemática
5ª chamada: Educação Física

Descrição

- vagas para auxiliar o professor
ou educador infantil nas turmas
de educação infantil;
- vagas de apoio à aluno com
deficiência
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Fabiana Ferreira dos Santos
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