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EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE VAGAS – Nº 03/2023 - RETIFICAÇÃO

CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO POR TEMPO DETERMINADO

O Prefeito do Município de Itaipé/MG, através da Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, torna público o edital de divulgação de vaga
(s) para o exercício de funções temporárias na Rede Municipal de Ensino do Município de Itaipé/MG no local e endereço informado abaixo:

ESCOLAMUNICIPAL “MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS”
Rua São Francisco de Assis, s/nº

CARGO QNTD.
AULAS TURNO

SITUAÇÃO

NATUREZA
PERÍODO

INÍCIO TÉRMINO

PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB-2 – LING. INGLESA 16 AULAS MANHÃ SUBST. 01/02/2023 31/12/2023

PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB-2 –MATEMÁTICA 20 AULAS MANHÃ VAGO 01/02/2023 31/12/2023

PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB-2 –MATEMÁTICA 20 AULAS MANHÃ VAGO 01/02/2023 31/12/2023

PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB-2 –MATEMÁTICA 15 AULAS MANHÃ/TARDE VAGO 01/02/2023 31/12/2023

Data: 27/01/23
Horário: 14h00
Local: ESCOLAMUNICIPAL “MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS”– Rua São Francisco de Assis, s/nº

Documentos Necessários:

 Cópia e original do comprovante de capacitação legal para exercício do cargo (diploma registrado ou declaração ou atestado ou certificado de conclusão do curso emitido pela instituição de
ensino, carteira de identidade profissional, registro no órgão de fiscalização do exercício profissional competente. Para o cargo de professor de apoio, o candidato deverá apresentar a
habilitação específica para o mesmo (Licenciatura Plena em Educação Especial); (PARA PROFESSORES E ESPECIALISTAS).

 Cópia e original do documento de identidade e CPF;
 Cópia e original de comprovante (s) de votação da última eleição ou Certidão de quitação eleitoral (via única) emitida pelo site do TREMG;
 Cópia e original do comprovante de estar em dia com as obrigações militares, para o candidato do sexo masculino, dispensada a exigência quando se tratar de cidadão com mais de 45

(quarenta e cinco) anos;
 Cópia do comprovante de inscrição no PIS/PASEP quando possuir.
 Laudo Médico favorável ORIGINAL fornecido por inspeção médica oficial com no mínimo 60 (sessenta) dias na data da contratação;
 Comprovante de endereço (somente conta de água ou luz) atualizado com validade de 60 (sessenta) dias.

Itaipé, 26 de janeiro de 2023.
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EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE VAGAS – Nº 03/2023 - RETIFICAÇÃO

CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO POR TEMPO DETERMINADO

O Prefeito do Município de Itaipé/MG, através da Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, torna público o edital de divulgação de vaga
(s) para o exercício de funções temporárias na Rede Municipal de Ensino do Município de Itaipé/MG no local e endereço informado abaixo:

ESCOLAMUNICIPAL “MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS”
Rua São Francisco de Assis, s/nº

CARGO QNTD.
AULAS TURNO

SITUAÇÃO

NATUREZA
PERÍODO

INÍCIO TÉRMINO

PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB-2 – GEOGRAFIA 18 AULAS MANHÃ SUBST. 01/02/2023 31/12/2023

PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB-2 – GEOGRAFIA 06 AULAS MANHÃ VAGO 01/02/2023 31/12/2023

PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB-2 – CIÊNCIAS 12 AULAS MANHÃ VAGO 01/02/2023 31/12/2023

PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB-2 – CIÊNCIAS 12 AULAS MANHÃ VAGO 01/02/2023 31/12/2023

Data: 27/01/23
Horário: 14h00
Local: ESCOLAMUNICIPAL “MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS”– Rua São Francisco de Assis, s/nº

Documentos Necessários:

 Cópia e original do comprovante de capacitação legal para exercício do cargo (diploma registrado ou declaração ou atestado ou certificado de conclusão do curso emitido pela instituição de
ensino, carteira de identidade profissional, registro no órgão de fiscalização do exercício profissional competente. Para o cargo de professor de apoio, o candidato deverá apresentar a
habilitação específica para o mesmo (Licenciatura Plena em Educação Especial); (PARA PROFESSORES E ESPECIALISTAS).

 Cópia e original do documento de identidade e CPF;
 Cópia e original de comprovante (s) de votação da última eleição ou Certidão de quitação eleitoral (via única) emitida pelo site do TREMG;
 Cópia e original do comprovante de estar em dia com as obrigações militares, para o candidato do sexo masculino, dispensada a exigência quando se tratar de cidadão com mais de 45

(quarenta e cinco) anos;
 Cópia do comprovante de inscrição no PIS/PASEP quando possuir.
 Laudo Médico favorável ORIGINAL fornecido por inspeção médica oficial com no mínimo 60 (sessenta) dias na data da contratação;
 Comprovante de endereço (somente conta de água ou luz) atualizado com validade de 60 (sessenta) dias.

Itaipé, 26 de janeiro de 2023.
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EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE VAGAS – Nº 03/2023 - RETIFICAÇÃO

CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO POR TEMPO DETERMINADO

O Prefeito do Município de Itaipé/MG, através da Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, torna público o edital de divulgação de vaga
(s) para o exercício de funções temporárias na Rede Municipal de Ensino do Município de Itaipé/MG no local e endereço informado abaixo:

ESCOLAMUNICIPAL “MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS”, Rua São Francisco de Assis, s/nº

CARGO QNTD.
AULAS TURNO

SITUAÇÃO

NATUREZA
PERÍODO

INÍCIO TÉRMINO

PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB-2 – HISTÓRIA 18 AULAS MANHÃ VAGO. 01/02/2023 31/12/2023

PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB-2 – HISTÓRIA 12 AULAS MANHÃ VAGO. 01/02/2023 31/12/2023

PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB-2 – ENS. RELIGIOSO 16 AULAS MANHÃ/TARDE VAGO. 01/02/2023 31/12/2023

PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB-2 – ARTE 16 AULAS MANHÃ/TARDE VAGO 01/02/2023 31/12/2023

PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB-2 – ED. FÍSICA 16 AULAS MANHÃ VAGO 01/02/2023 31/12/2023

Data: 27/01/23
Horário: 14h00
Local: ESCOLAMUNICIPAL “MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS”– Rua São Francisco de Assis, s/nº

Documentos Necessários:

 Cópia e original do comprovante de capacitação legal para exercício do cargo (diploma registrado ou declaração ou atestado ou certificado de conclusão do curso emitido pela instituição de
ensino, carteira de identidade profissional, registro no órgão de fiscalização do exercício profissional competente. Para o cargo de professor de apoio, o candidato deverá apresentar a
habilitação específica para o mesmo (Licenciatura Plena em Educação Especial); (PARA PROFESSORES E ESPECIALISTAS).

 Cópia e original do documento de identidade e CPF;
 Cópia e original de comprovante (s) de votação da última eleição ou Certidão de quitação eleitoral (via única) emitida pelo site do TREMG;
 Cópia e original do comprovante de estar em dia com as obrigações militares, para o candidato do sexo masculino, dispensada a exigência quando se tratar de cidadão com mais de 45

(quarenta e cinco) anos;
 Cópia do comprovante de inscrição no PIS/PASEP quando possuir.
 Laudo Médico favorável ORIGINAL fornecido por inspeção médica oficial com no mínimo 60 (sessenta) dias na data da contratação;
 Comprovante de endereço (somente conta de água ou luz) atualizado com validade de 60 (sessenta) dias.

Itaipé, 26 de janeiro de 2023.
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EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE VAGAS – Nº 03/2023 - RETIFICAÇÃO

CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO POR TEMPO DETERMINADO

O Prefeito do Município de Itaipé/MG, através da Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, torna público o edital de divulgação de vaga
(s) para o exercício de funções temporárias na Rede Municipal de Ensino do Município de Itaipé/MG no local e endereço informado abaixo:

ESCOLAMUNICIPAL “ETELVINA TEIXEIRA NERY”- PROINFÂNCIA
Avenida Beira Rio, s/nº

CARGO QNTD.
AULAS TURNO

SITUAÇÃO

NATUREZA
PERÍODO

INÍCIO TÉRMINO

PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB-2 – EDUC. FÍSICA 18 AULAS MANHÃ/TARDE SUBST. 01/02/2023 31/12/2023

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

Data: 27/01/23
Horário: 14h00
Local: ESCOLAMUNICIPAL “MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS”– Rua São Francisco de Assis, s/nº

Documentos Necessários:

 Cópia e original do comprovante de capacitação legal para exercício do cargo (diploma registrado ou declaração ou atestado ou certificado de conclusão do curso emitido pela instituição de
ensino, carteira de identidade profissional, registro no órgão de fiscalização do exercício profissional competente. Para o cargo de professor de apoio, o candidato deverá apresentar a
habilitação específica para o mesmo (Licenciatura Plena em Educação Especial); (PARA PROFESSORES E ESPECIALISTAS).

 Cópia e original do documento de identidade e CPF;
 Cópia e original de comprovante (s) de votação da última eleição ou Certidão de quitação eleitoral (via única) emitida pelo site do TREMG;
 Cópia e original do comprovante de estar em dia com as obrigações militares, para o candidato do sexo masculino, dispensada a exigência quando se tratar de cidadão com mais de 45

(quarenta e cinco) anos;
 Cópia do comprovante de inscrição no PIS/PASEP quando possuir.
 Laudo Médico favorável ORIGINAL fornecido por inspeção médica oficial com no mínimo 60 (sessenta) dias na data da contratação;
 Comprovante de endereço (somente conta de água ou luz) atualizado com validade de 60 (sessenta) dias.

Itaipé, 26 de janeiro de 2023.
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EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE VAGAS – Nº 03/2023 - RETIFICAÇÃO

CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO POR TEMPO DETERMINADO

O Prefeito do Município de Itaipé/MG, através da Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, torna público o edital de divulgação de vaga
(s) para o exercício de funções temporárias na Rede Municipal de Ensino do Município de Itaipé/MG no local e endereço informado abaixo:

ESCOLAMUNICIPAL ANTÔNIO DOS SANTOS/ANTÔNIO INÁCIO
Zona Rural

CARGO QNTD.
AULAS TURNO

SITUAÇÃO

NATUREZA
PERÍODO

INÍCIO TÉRMINO

PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB-2 – EDUC. FÍSICA 18 AULAS MANHÃ SUBST. 01/02/2023 31/12/2023

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

Data: 27/01/23
Horário: 14h00
Local: ESCOLAMUNICIPAL “MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS”– Rua São Francisco de Assis, s/nº

Documentos Necessários:

 Cópia e original do comprovante de capacitação legal para exercício do cargo (diploma registrado ou declaração ou atestado ou certificado de conclusão do curso emitido pela instituição de
ensino, carteira de identidade profissional, registro no órgão de fiscalização do exercício profissional competente. Para o cargo de professor de apoio, o candidato deverá apresentar a
habilitação específica para o mesmo (Licenciatura Plena em Educação Especial); (PARA PROFESSORES E ESPECIALISTAS).

 Cópia e original do documento de identidade e CPF;
 Cópia e original de comprovante (s) de votação da última eleição ou Certidão de quitação eleitoral (via única) emitida pelo site do TREMG;
 Cópia e original do comprovante de estar em dia com as obrigações militares, para o candidato do sexo masculino, dispensada a exigência quando se tratar de cidadão com mais de 45

(quarenta e cinco) anos;
 Cópia do comprovante de inscrição no PIS/PASEP quando possuir.
 Laudo Médico favorável ORIGINAL fornecido por inspeção médica oficial com no mínimo 60 (sessenta) dias na data da contratação;
 Comprovante de endereço (somente conta de água ou luz) atualizado com validade de 60 (sessenta) dias.

Itaipé, 26 de janeiro de 2023.
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EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE VAGAS – Nº 03/2023 - RETIFICAÇÃO

CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO POR TEMPO DETERMINADO

O Prefeito do Município de Itaipé/MG, através da Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, torna público o edital de divulgação de vaga
(s) para o exercício de funções temporárias na Rede Municipal de Ensino do Município de Itaipé/MG no local e endereço informado abaixo:

ESCOLAMUNICIPAL MARIA ÂNGELA/JOSÉ RAMOS/SIMÃO TAVARES
Zona Rural

CARGO QNTD.
AULAS TURNO

SITUAÇÃO

NATUREZA
PERÍODO

INÍCIO TÉRMINO

PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB-2 – EDUC. FÍSICA 20 AULAS MANHÃ VAGO 01/02/2023 31/12/2023

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

Data: 27/01/23
Horário: 14h00
Local: ESCOLAMUNICIPAL “MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS”– Rua São Francisco de Assis, s/nº

Documentos Necessários:

 Cópia e original do comprovante de capacitação legal para exercício do cargo (diploma registrado ou declaração ou atestado ou certificado de conclusão do curso emitido pela instituição de
ensino, carteira de identidade profissional, registro no órgão de fiscalização do exercício profissional competente. Para o cargo de professor de apoio, o candidato deverá apresentar a
habilitação específica para o mesmo (Licenciatura Plena em Educação Especial); (PARA PROFESSORES E ESPECIALISTAS).

 Cópia e original do documento de identidade e CPF;
 Cópia e original de comprovante (s) de votação da última eleição ou Certidão de quitação eleitoral (via única) emitida pelo site do TREMG;
 Cópia e original do comprovante de estar em dia com as obrigações militares, para o candidato do sexo masculino, dispensada a exigência quando se tratar de cidadão com mais de 45

(quarenta e cinco) anos;
 Cópia do comprovante de inscrição no PIS/PASEP quando possuir.
 Laudo Médico favorável ORIGINAL fornecido por inspeção médica oficial com no mínimo 60 (sessenta) dias na data da contratação;
 Comprovante de endereço (somente conta de água ou luz) atualizado com validade de 60 (sessenta) dias.

Itaipé, 26 de janeiro de 2023.
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EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE VAGAS – Nº 03/2023 - RETIFICAÇÃO

CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO POR TEMPO DETERMINADO

O Prefeito do Município de Itaipé/MG, através da Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, torna público o edital de divulgação de vaga
(s) para o exercício de funções temporárias na Rede Municipal de Ensino do Município de Itaipé/MG no local e endereço informado abaixo:

ESCOLAMUNICIPAL FELISBINO DUARTE/HOMERO LUIZ/GERMANO BARBOSA/PROINFÂNCIA
Zona Rural/Urbana

CARGO QNTD.
AULAS TURNO

SITUAÇÃO

NATUREZA
PERÍODO

INÍCIO TÉRMINO

PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB-2 – EDUC. FÍSICA 20 AULAS MANHÃ/TARDE VAGO 01/02/2023 31/12/2023

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

Data: 27/01/23
Horário: 14h00
Local: ESCOLAMUNICIPAL “MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS”– Rua São Francisco de Assis, s/nº

Documentos Necessários:

 Cópia e original do comprovante de capacitação legal para exercício do cargo (diploma registrado ou declaração ou atestado ou certificado de conclusão do curso emitido pela instituição de
ensino, carteira de identidade profissional, registro no órgão de fiscalização do exercício profissional competente. Para o cargo de professor de apoio, o candidato deverá apresentar a
habilitação específica para o mesmo (Licenciatura Plena em Educação Especial); (PARA PROFESSORES E ESPECIALISTAS).

 Cópia e original do documento de identidade e CPF;
 Cópia e original de comprovante (s) de votação da última eleição ou Certidão de quitação eleitoral (via única) emitida pelo site do TREMG;
 Cópia e original do comprovante de estar em dia com as obrigações militares, para o candidato do sexo masculino, dispensada a exigência quando se tratar de cidadão com mais de 45

(quarenta e cinco) anos;
 Cópia do comprovante de inscrição no PIS/PASEP quando possuir.
 Laudo Médico favorável ORIGINAL fornecido por inspeção médica oficial com no mínimo 60 (sessenta) dias na data da contratação;
 Comprovante de endereço (somente conta de água ou luz) atualizado com validade de 60 (sessenta) dias.

Itaipé, 26 de janeiro de 2023.
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EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE VAGAS – Nº 03/2023 - RETIFICAÇÃO

CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO POR TEMPO DETERMINADO

O Prefeito do Município de Itaipé/MG, através da Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, torna público o edital de divulgação de vaga
(s) para o exercício de funções temporárias na Rede Municipal de Ensino do Município de Itaipé/MG no local e endereço informado abaixo:

ESCOLAMUNICIPAL “MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS”– Rua São Francisco de Assis, s/nº

CARGO
CARGA

HORÁRIA
SEMANAL

TURNO
SITUAÇÃO

NATUREZA
PERÍODO

INÍCIO TÉRMINO

AUXILIAR DE SECRETARIA 30 HORAS TARDE SUBST. 01/02/2023 31/12/2023

SALA DE RECURSO 24 HORAS MANHÃ/TARDE VAGO 01/02/2023 31/12/2023

- - - - - -

- - - - - -

Data: 27/01/23
Horário: 16h00
Local: ESCOLAMUNICIPAL “MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS”– Rua São Francisco de Assis, s/nº

Documentos Necessários:

 Cópia e original do comprovante de capacitação legal para exercício do cargo (diploma registrado ou declaração ou atestado ou certificado de conclusão do curso emitido pela instituição de
ensino, carteira de identidade profissional, registro no órgão de fiscalização do exercício profissional competente. Para o cargo de professor de apoio, o candidato deverá apresentar a
habilitação específica para o mesmo (Licenciatura Plena em Educação Especial); (PARA PROFESSORES E ESPECIALISTAS).

 Cópia e original do documento de identidade e CPF;
 Cópia e original de comprovante (s) de votação da última eleição ou Certidão de quitação eleitoral (via única) emitida pelo site do TREMG;
 Cópia e original do comprovante de estar em dia com as obrigações militares, para o candidato do sexo masculino, dispensada a exigência quando se tratar de cidadão com mais de 45

(quarenta e cinco) anos;
 Cópia do comprovante de inscrição no PIS/PASEP quando possuir.
 Laudo Médico favorável ORIGINAL fornecido por inspeção médica oficial com no mínimo 60 (sessenta) dias na data da contratação;
 Comprovante de endereço (somente conta de água ou luz) atualizado com validade de 60 (sessenta) dias.

Itaipé, 26 de janeiro de 2023.


