
 

 

 

RESOLUÇÃO SME Nº 02/2023 DE 15 DE FEVEREIRO  DE 2023. 

 
Retifica a Resolução de Inscrição e Contratação SME Nº 01/2023 

de 10 de fevereiro de 2023, a qual estabelece critérios e define 

procedimentos para inscrição e              classificação de candidatos em 

processo seletivo simplificado e cadastro de reserva, 

estabelecendo normas de contratação para o exercício de função 

pública temporária na Rede Municipal de Ensino de Ladainha/MG 

para o ano letivo de 2023. 

 

 

A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e em razão da 

necessidade de retificar a Resolução de Inscrição e Contratação SME Nº 01/2023 de 10 de 

fevereiro de 2023, e tendo em vista a Legislação vigente, RESOLVE: 

 

 

Art 1º. Retificar a Resolução de Inscrição e Contratação SME Nº 01/2023 de 10 de fevereiro 

de 2023, alterando o quadro de critérios para  classificação do cargo de Professor de 

Educação Básica de AEE, estabelecido no Art. 29 da Resolução SME Nº01/2023, o qual 

ficará da seguinte forma: 

 
CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO 

 

PEB -PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE  AEE 
( Atendimento Educacional Especializado) 

HABILITAÇÃO/ESCOLARIDADE COMPROVANTE 

I.  
  Licenciatura plena Educação Especial; 

 
 
 

- Diploma registrado e/ou declaração 
de conclusão de curso desde que 

II.    Curso de Pedagogia, ou Curso Normal 
Superior  acrescido de pós graduação em 
Educação Especial ou Educação Inclusiva; 

 



III.    Licenciatura plena em qualquer aréa do 
conhecimento cujo  histórico comprove,no 
mínimo 360 horas de conteúdos da Educação 
Especial e/ou pós graduação em Educação 
Especial ou Educação Inclusiva. 

esta não ultrapasse 12 meses da 
data de conclusão, acrescido do 
Histórico Escolar. 

 
 

IV. 

    Maior tempo de serviço na função no 
município de Ladainha/MG, não podendo fazer 
uso da contagem de tempo paralelo do cargo 
designado, efetivo ou de aposentadoria. 

 
Contagem de tempo específica nas 
escolas da rede municipal de ensino. 

 
V. 

 
    Idade maior de 18 anos. 

Carteira de identidade ou 
habilitação. 

 

 

 
Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

Ladainha, 15 de fevereiro de 2023. 

 
 
 
 

Liliane Batista Gusmão 

Secretária Municipal de Educação 
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