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ORIENTAÇÕES GERAIS 
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 2021 – PROFESSORES 

 
A presente orientação tem por objetivo prestar informações sobre o tema contratação temporária de 
candidatos às funções de professores – PI e PIII para atuação na Rede Municipal de Ensino. 
 
1 – DA HABILITAÇÃO 
As informações referentes à habilitação, que forem inseridas pelo candidato no processo de inscrição, 
resultarão em sua classificação e deverão ser comprovadas no ato da seleção/convocação. O 
preenchimento de todos os dados é de responsabilidade do candidato, mesmo quando efetuado por 
terceiros. 
A habilitação necessária para a contratação consta da Resolução SMECT nº 04 de 19/12/2019 que 
estabeleceu normas para a Organização do Quadro de Pessoal das escolas municipais e designação para o 
exercício de função pública na Rede Municipal de Ensino. 
 
Abaixo, seguem a ordem preferencial para subsidiar a análise e classificação da habilitação dos candidatos. 
PROFESSOR PI 
1) Licenciatura em Normal Superior, e/ou curso de Pedagogia “com habilitação” para docência da Educação 

Infantil/ou anos iniciais do Ensino Fundamental. 
2) Normal em Nível Médio e/ou Magistério “com habilitação” para docência na Educação Infantil e/ou nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental; 
3) Normal em Nível Médio e/ou Magistério “com habilitação” para docência nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental; 
4) Normal em Nível Médio e/ou Magistério “com habilitação” para docência na Educação Infantil. 
 
PROFESSOR PIII 
1) Licenciatura de habilitação específica na disciplina; 
2) Licenciatura de Habilitação em área afim. 
3) Matrícula e frequência em curso de licenciatura plena de habilitação específica na disciplina, tendo 
prioridade aquele que estiver cursando o período mais elevado do curso. 
4) Licenciatura em outra habilitação, em cujo histórico se comprove formação para a disciplina, cujo Plano 
Curricular contemple uma carga horária satisfatória do conteúdo que pleiteia. 
 

2 – COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO 
Para comprovar a habilitação e/ou a escolaridade exigidas para os cargos a que concorre, o candidato 
deverá apresentar no ato da seleção / convocação ou da contratação temporária, cópias legíveis da 
documentação acadêmica, frente e verso, acompanhadas dos documentos originais. 
Para comprovação da habilitação informada o candidato deverá apresentar comprovante de habilitação 
específica para atuar na função a que concorre, através de Registro Profissional ou Diploma Registrado ou 
Declaração de conclusão de curso acompanhado de Histórico Escolar ou declaração do período ou série em 
curso. 
A análise e a autenticação dos documentos serão realizadas pelo servidor da Secretaria Municipal de 
Educação Ciência e Tecnologia responsável pela avaliação da documentação de habilitação e escolaridade 
do candidato. 
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3 – OUTROS DOCUMENTOS 
No ato da seleção/ convocação o candidato deverá apresentar os documentos listados a seguir no original: 
1) Certidão de contagem de tempo como contratado, na rede municipal de ensino, no conteúdo ou função 

pleiteada analisado pela Inspeção Escolar da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia no 
período de pré-inscrição e ou a Certidão de Contagem de Tempo expedida pela Divisão de Pessoal; 

2) Documento de identidade original e uma CÓPIA; 
3) Comprovante de estar em dia com as obrigações eleitorais; 
4) 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; 
5) Comprovante de inscrição do PIS/PASEP, quando for o caso; 
6) Comprovante de registro no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (CPF). 
7) No caso de comprovação de atendimento à pessoa com deficiência, o candidato deverá apresentar, no 

momento da designação, laudo médico na versão original, emitido nos últimos seis meses, por 
especialista da área, atestando a espécie e o grau da deficiência com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doença (CID-10), bem como a provável causa da 
deficiência 

8) Resultados dos exames médicos que devem ter sido realizados com até 90 (noventa) dias de 
antecedência: Exames de Sangue (VDRL; Glicemia; Hemograma e Colesterol); Exame de Fezes 
(Parasitológico); Exame de Urina (EAS) e Exames Cardiológico (Eletrocardiograma com laudo). 

 
4 – DA INSCRIÇÃO 
É obrigatória a inscrição para TODOS os candidatos que pretendem participar do processo de 
contratação temporária no ano de 2021. O candidato deverá efetuar sua inscrição pela Internet, para 
contratação temporária, no endereço eletrônico: www.teofilootoni.mg.gov.br em PUBLICAÇÕES/ Editais 
de Seleção / Secretaria Municipal de Educação Ciência e Tecnologia no período:  
Inscrição de PI – 03 a 07 de fevereiro/2021 
Inscrição de PIII – 05 a 09 de fevereiro/2021 
Os dados informados pelo candidato no cadastro das inscrições, tais como o E-MAIL E O CONTATO 
TELEFÔNICO COM WHATSAPP, SERÃO UTILIZADOS AO LONGO DE TODO O PROCESSO. Assim é de 
responsabilidade EXCLUSIVA do candidato acompanhar todas as publicações relacionados no endereço 
eletrônico:  www.teofilootoni.mg.gov.br 
Os candidatos interessados poderão optar por até 4 (QUATRO) escolas e ou segmentos oferecidos 
observando a habilitação/escolaridade/formação especializada e as normas vigentes para o acúmulo de 
cargos. O Tempo de serviço declarado no ato da inscrição deverá ser comprovado através de Certidão 
de Contagem de Tempo analisado previamente pela Inspeção Escolar da SMEC no período de pré-
inscrição ou emitida pela Divisão de Pessoal da PMTO. 
 
5 – DO PREENCHIMENTO DA INSCRIÇÃO 
As informações OBRIGATÓRIAS no preenchimento da inscrição serão: 
EMAIL para contato com o candidato; 
NOME completo do candidato; 
CELULAR com WHATSAPP para contato com o candidato; 
CPF do candidato; DATA DE NASCIMENTO 
HABILITAÇÃO – assinalar a opção correspondente à situação do candidato conforme item 1 desta 
orientação; 
OPÇÃO DE ESCOLAS – escolha de no máximo QUATRO – caso seja assinalado mais de 4 será utilizado os 
primeiros e desprezado os demais. 
OPÇÃO DE DISCIPLINA (exclusivo para o PIII) – assinalar APENAS UMA DISCIPLINA. Caso o candidato 
tenha interesse e habilitação para mais de uma disciplina deverá fazer outra inscrição usando, portanto, 
outro EMAIL. Esse procedimento deve ser realizado para no máximo DUAS disciplinas. Caso aconteça 
mais do que isto será desprezada a(s) última(s) inscrições. 
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As informações OPTATIVAS que dependem da situação de cada candidato: 
a)TEMPO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO – Informar conforme a certidão de contagem que tenha sido vistada 
pelo Núcleo de Inspeção escolar a quantidade de dias trabalhados na rede municipal na função; 
b)ESCOLA COM VÍNCULO – Constar em qual escola possui vínculo. Lembrando que conforme Resolução 
SMECT nº 04 de 19/12/2019 – considera-se VÍNCULO o servidor que atuou por no mínimo 90 (noventa) 
dias letivos no ano anterior e que tenha obtido nota na Avaliação de Desempenho de no mínimo 75%. Em 
caso do candidato à vaga de PI possuir duas linhas de tempo (cargo I e cargo II) este deverá fazer duas 
inscrições usando e-mails diferentes. Já que a licitude de acúmulo de cargo deve ser respeitada, o 
candidato poderá concorrer a uma segunda designação na mesma Rede Municipal de Ensino. Não poderá 
ser usada a mesma contagem de tempo para concorrer ao 2º cargo. (art. 37 da Constituição). 
c)DEFICIENCIA – Assinalar apenas os que possuem deficiência comprovada por laudo médico que deverá 
ser apresentado no ato da seleção/convocação. 
d)CONCURSO – o candidato deverá assinalar se foi classificado no Concurso e qual foi a posição. 
 
6- DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO: 
A lista de classificação será divulgada no site PMTO e também será enviada aos candidatos através do 
email informado no ato da inscrição e usada nos editais subsequentes. 
1º - Classificação no Concurso Público/2015 (sem efeito no caso do PI pois todos os classificados já foram 
nomeados); 
2º - Candidatos que possuem deficiência respeitando-se o art. 53 da Resolução SMECT 04/2019; 
3º - Candidatos com VÍNCULO na função na escola e com avaliação de desempenho satisfatória; 
4º - Candidatos com maior tempo de serviço na função no município. 
 
7 – LOCAL PARA A SELEÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS VAGAS: 
Em função da Pandemia da COVID 19 o processo seletivo ocorrerá por meios virtuais sendo utilizados 
reuniões pelo GOOGLE MEET – o link para essas reuniões será encaminhado para o e-mail cadastrado 
no ATO da inscrição ou pelo WhatsApp.  As designações de início do ano letivo ocorrerão a partir do dia 
10 de fevereiro.As vagas a serem disponibilizadas serão divulgadas através dos editais publicados no site 
www.teofilootoni.mg.gov.br 
 
8 – MEIOS DE CONTATO 
O candidato que tiver dúvidas sobre alguma fase do processo poderá entrar em contato com a Secretaria 
Municipal de Educação Ciência e Tecnologia através dos e-mails: 
editaiseducacao@sme.teofilootoni.mg.gov.br   ou pelo telefone (33)998595905 
 
9 – TÉCNICOS DA SMECT RESPONSÁVIES: 
Todo o processo de designações receberá o acompanhamento da equipe técnica da SMEC através dos 
coordenadores de cada Núcleo Pedagógico ou representante: 
Núcleo de Educação do Campo – Dalvanira Pereira Nunes 
Núcleo de Educação Infantil – Andreia Somerlate Pereira 
Núcleo de Educação Urbana – Rosimar Costa de Carvalho Pinheiro 
Núcleo de Educação Inclusiva – Igor Fernandes de Souza 
Núcleo de Inspeção Escolar – Andrea Lisboa Vieira 
A coordenação dos trabalhos será feita pela pedagoga SMECT Rosiane Silva de Lima Brito e poderá 
contar com a presença do presidente do CME ou de representante indicado pelo mesmo. 

Teófilo Otoni, 02 de fevereiro de 2021. 
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