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RESOLUÇÃO SME 01/2023 DE 25 DE JANEIRO DE 2023 

Dispõe sobre critérios e define procedimentos para inscrição de 

candidatos à contratação temporária para o exercício das funções 

de Assistente Social da Educação, Psicólogo da Educação e 

Nutricionista da Educação para compor a Equipe Multiprofissional 

do quadro da Secretaria Municipal de Educação no ano de 2023 e 

dá outras providências. 

A Secretária Municipal de Educação de Malacacheta, no uso de suas atribuições, 

considerando a necessidade de contratação de Assistente Social da Educação, 

Psicólogo da Educação e Nutricionista da Educação em atendimento à Lei 

Complementar Municipal n° 22/2010, de 22/01/2010 e à Lei Complementar Municipal 

n° 99 de 21/12/2022, 

RESOLVE: 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1° - Serão abertas as inscrições para Cadastro de candidatos ao exercício 

temporário das funções de Assistente Social da Educação, Psicólogo da Educação e 

Nutricionista da Educação para compor a Equipe Multiprofissional do quadro da 

Secretaria Municipal de Educação de Malacacheta-MG para o ano de 2023. 

Art. 2° - As atribuições e a remuneração destes profissionais são aquelas constantes na 

Lei Complementar Municipal n° 99 de 21/12/2022. 

CAPÍTULO II 
DA INSCRIÇÃO 

Art. 3° - A inscrição é destinada à formação de Cadastro de Candidatos para contratação 

ao exercício temporário das funções de Assistente Social da Educação, Psicólogo da 
Educação e Nutricionista da Educação da Rede Municipal de Educação de 
Malacacheta/MG, cujo praro dc validade acra dc ate 2 (doia) ta1105, contado da data de 

divulgação da classificação final. 

Art. 4° - O processo de inscição será composto de duas etapas: 

I — Na primeira etapa, o candidato deverá efetuar sua inscrição pela Internet, através 

de formulário eletrônico disponibilizado no site da Prefeitura Municipal de Malacacheta 
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(malacacheta.mg.gov.br), no período de 27/01/2023 até as 23h59 do dia 30/01/2023, 

onde deverá anexar todos os documentos comprobatórios digitalizados.  

a- Não serão consideradas as inscrições não confirmadas por motivos de ordem técnica 

dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 

comunicação e/ou por outros fatores que impossibilitem a transferência dos dados. 

b- Não serão aceitas inscrições após o prazo estipulado ou por qualquer outro meio não 

estabelecido nesta Resolução. 

c- O preenchimento dos dados no ato da inscrição deverá ser feito, completa e 

corretamente, sob total responsabilidade do candidato, mesmo quando efetuado por 

terceiros. 

d- Será divulgada listagem de classificação preliminar no dia 01/02/2023, até as 17h, 

no site da Prefeitura Municipal e no quadro de avisos da Secretaria Municipal de 

Educação. 

e- O candidato que se sentir prejudicado em sua classificação poderá interpor recurso 

junto à Secretaria Municipal de Educação, situada à Rua dos Malacaxis, n° 155, no 

Centro, neste município, presencialmente, até as 17h do dia 02/02/2023. 

II - Na segunda etapa, os candidatos classificados nos 3 (três) primeiros lugares de 

cada função serão convocados para uma entrevista realizada por Comissão Especial 

constituída para este fim, e receberão pontuação segundo os critérios estabelecidos do 

Anexo III desta Resolução. 

SEÇÃO I 
DOS PRÉ-REQUISITOS 

Art. 5° - Constitui pré-requisito específico para o cargo de: 
CS— 

I- Assistente Social da Educação: Curso superior em Serviço Social, em instituição 

de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação e registro vigente no respectivo 

Conselho Profissional; 

II- Psicólogo da Educação: Curso superior em Psicologia, em instituição de ensino 

reconhecida pelo Ministério da Educação e registro vigente no respectivo Conselho 

Profissional; 

III- Nutricionista da Educação: Curso superior em Nutrição, em instituição de 

ensino reconhecida pelo Ministério da Educação e registro vigente no respectivo 

Conselho Profissional. 
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Art. 11 - Serão desclassificados os candidatos que não se apresentarem na data, local 

e horários estipulados ou ainda que abandonarem a entrevista antes do seu término. 
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SEÇÃO II 

DA CLASSIFICAÇÃO 

Art. 6° - A classificação do candidato consistirá no total de pontos obtidos após a análise 

dos Títulos apresentados e realização de entrevista, segundo os critérios de pontuação 

e desempate estabelecidos nos Anexos II e III desta Resolução, por Comissão Especial 

constituída para este fim. 

Parágrafo Único: Os títulos elencados para classificação não se confundem com 

aqueles que são requisitos exigidos para o exercício da função. 

Art. 7° - A avaliação dos títulos será procedida de acordo com os termos estabelecidos 

no Anexo II desta Resolução, sendo a pontuação máxima de 60 (sessenta) pontos. 

SEÇÃO III 
DA ENTREVISTA 

Art. 8° - A etapa da entrevista consistirá na realização de perguntas objetivas ao 

candidato relacionadas à área de atuação, ao trabalho em equipe e a capacidade de 

comunicação. 

Art. 9° - Serão convocados a participar da entrevista os 3 (três) melhores classificados 

na análise dos títulos. 

Art. 10 - Para participar da entrevista o candidato deverá se apresentar na data, local 

e horário indicados, bem como apresentar documento de identificação pessoal com foto. 

Art. 12 - A pontuação a ser atribuída na entrevista está dicriminada no Anexo III desta 

Resolução, sendo a pontuação máxima de 40 (quarenta) pontos. 

SEÇÃO IV 
DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

Art. 13 - Os critérios de desempate de candidatos são assim estabelecidos, na seguinte 

ordem: 
1- 	Maior experiência na função objeto da inscrição, comprovada por meio de certidão 

de contagem de tempo de serviço fornecida por órgão público ou registro na carteira de 

trabalho; 
II- 	Maior nota na entrevista; 
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III- Possuir maior idade; 

IV- Persistindo o empate, poderá ser realizado sorteio com a presença dos candidatos. 

SEÇÃO V 
DO RESULTADO 

Art. 14 - O resultado final será divulgado no dia 10/02/2023, até as 17h, no site da 

Prefeitura Municipal ( www.malacacheta.mg.gov.br  ) e no quadro de avisos da 

Secretaria Municipal de Educação, formando-se o cadastro de classificados. 

CAPÍTULO III 
DA CONTRATAÇÃO 

Art. 15 - A convocação para contratação será realizada, de acordo com a necessidade 

da Secretaria Municipal de Educação, através da publicação de Edital de Vagas, no site 

da Prefeitura Municipal ( www.malacacheta.mg.gov.br  ) e no quadro de avisos da 

Secretaria Municipal de Educação. 

Parágrafo único: O candidato melhor colocado será contratado temporariamente por 

um período de 60 (sessenta dias), quando passará por um período de experiência para 

a verificação da sua adequação às funções, em que caberá ao superior imediato o 

registro de inadequação do contratado, importando seu silêncio em aprovação tácita e 

celebração de um novo contrato até 31/12/2023, obedecendo a mesma ordem de 

classificaçao. 

Art. 16 - São documentos obrigatórios a serem apresentados no ato da contratação: 

I - Diploma ou Certificado ou Histórico Escolar para atuar na função a que concorre, 

devidamente registrados. 

II - Certidão/atestado/declaração de tempo de serviço fornecida por Órgão Público e/ou 

o devido registro na Carteira Profissional de Trabalho acompanhado de declaração que 

discrimine as atividades prestadas. 

III - Comprovante de Curso de Pós-Graduação; 

IV - Documento de Identidade (RG); 

V - Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

VI - Comprovante (s) de votação da última eleição, original e cópia, ou Certidão de 

Quitação Eleitoral, disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral (TRE); 
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VII - Comprovante de Residência - Conta de água ou energia elétrica de um dos últimos 

três meses; 

VIII - Comprovante de estar em dia com as obrigações militares, para candidatos do 

sexo masculino. Dispensada a exigência quando se tratar de cidadãos com mais de 45 

(quarenta e cinco) anos; 

IX - BIM (Boletim de Inspeção Médica) legível, com todos os campos preenchidos e, 

comprovando aptidão médica para o exercício da função; 

X - Comprovante de inscrição do PIS/PASEP, ou cópia da carteira de trabalho em caso 

do primeiro ingresso no serviço público Municipal; 

XI - Certidão de antecedentes criminais, com validade de trinta dias; 

XII - Certidão de Nascimento ou casamento para os casos de primeiro ingresso no 

serviço público Municipal; 

XIII - Certidão de Nascimento e CPF dos filhos. 

CAPÍTULO IV 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 17 - A inscrição do candidato importará em declaração de prévio conhecimento 

e aceitação das instruções e condições contidas nesta Resolução. 

Art. 18 - As informações inseridas pelo candidato no processo de inscrição deverão ser 

comprovadas no ato da contratação. 

Art. 19 - A omissão de dados na inscrição e/ou irregularidades detectadas no moment 

da contratação ou a qualquer tempo, implicarão na desclassificação do candidato e/ou 

na dispensa de ofício do servidor. 

Art. 20 - Não será admitida, sob nenhuma hipótese, complementação documental após 

a efetivação da inscrição. 

Parágrafo único: A inserção de documentos junto ao formulário de inscrição não 
implica na concessão de pontos, pois dependem de análise nos termos desta resolução. 

Art. 21 - Fica expressamente vedada a utilização de contagem de tempo já contabilizado 

para fins de aposentadoria ou em processo de aposentação, para comprovação dos 

títulos. 
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Art. 22 - Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação, que 

poderá solicitar apoio da Procuradoria Jurídica do Município. 

Art. 23 - Este Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

Malacacheta/MG, 25 de janeiro de 2023 

Deliane Barbosa da Gosta 
CPF: 884.562.506-00 

Secretária Municipzi de Educação Deliane Barbosa da Co 
Secretária Municipal de Educação 
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ANEXO I 
Resolução SME n° 01/2023 

CRONOGRAMA 

Data/Período Horário Atividade Local 

27/01/2023 
até 

De 08h do dia 
27/01/2023 até as - Inscrição de Internet, pelo site 

30/01/2023 23h59 do dia candidatos malacacheta.mg.gov.br  

30/01/2023 

Até as 

- Divulgação da 

listagem de 

Internet, pelo site 
malacacheta.mg.gov.br  

01/02/2023 17h classificação 
preliminar dos 

candidatos inscritos 

Quadro de Avisos da 
Secretaria Municipal 

de Educação 

Secretaria Municipal 

02/02/2023 Até as - Interposição de de Educação 

17h recurso. Rua dos Malacaxis, n° 
155, Centro 

- Divulgação da 
classificação da 

Internet, pelo site 
malacacheta.mg.gov.br  

03/02/2023 
A partir das Primeira Fase e 

12h Convocação dos 
candidatos para a 

entrevista. 

Quadro de Avisos da 
Secretaria Municipal 

de Educação 

De 06 a Conforme agenda a 
Secretaria Municipal 

08/02/2023 ser divulgada na - Realização das de Educação 

convocação Entrevistas Rua dos Malacaxis, n°  
155, Centro 

- Divulgação da 
Internet, pelo site 

malacacheta.mg.gov.br  

10/01/2023 
Até as classificação 

17h definitiva Quadro de Avisos da 
Secretaria Municipal 

de Educação 
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ANEXO II 

Resolução SME n° 01/2023 

CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO DE TÍTULOS 

DOCUMENTO PONTUAÇÃO COMPROVANTE 

Pós-Graduação latu-sensu 

(especialização) na área da 

Assistência Social, Psicologia, 

Nutrição, conforme o cargo 

pretendido, com no mínimo 

360 horas. 

15 
(limite de 01 

título a ser 

pontuado) 

Diploma ou Certificado ou 

Histórico Escolar expedido por 

instituições deensino 

reconhecidas pelo MEC 

Cursos de capacitação na 

área de Assistência Social, 

Psicologia, Nutrição e 

Educação, conforme o cargo 

pretendido. 

03 

(limite de 04 
títulos a serem 

pontuados) 

Certificados de cursos 

específicos expedidos por 

instituições de ensino 

reconhecidas pelo MEC 

Experiência profissional na 

Assistência Social, Psicologia, 

Nutrição, conforme o cargo 

pretendido. 

0,02 pontos por 

dia trabalhado, 
limite 1.650 

dias) 

Declaração / Certidão /Atestado 

emitido por Órgão Público ou 

registro na carteira de trabalho. 
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ANEXO III 
Resolução SME n° 01/2023 

PONTUAÇÃO DA ENTREVISTA 

CRITÉRIO PONTUAÇÃO AVALIAÇÃO 

Trabalho em equipe 10 

Serão avaliadas as atitudes de 

colaboração, de saber ouvir, de ser 
empático, de realizar concessões, de 

tomar decisões, de respeitar 

opiniões e/ou de apresentar 
resultados 

Comunicação 10 

Será avaliada a capacidade de 

expressão verbal de pensamentos e 

de sentimentos,de fazer-se entender 

e de entendimento, observado o 
uso adequado da norma culta da 

língua portuguesa. 

Conhecimento e 
domínio de 

conteúdo da área de 
atuação 

20 
Avaliação do conhecimento técnico 

sobre a atuação do profissional 

junto à Educação. 
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