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Secretaria de Estado de Educação
Expediente

EXONERAÇÃO ATO Nº. 1603/2018
O Secretário de Estado de Educação, em exercício, no uso de atribuição que lhe confere o art. 1º do Decreto nº. 45.835, de dezembro de 2011 exonera, nos termos do art. 106, alínea “a”, da Lei nº. 869, de 5 de julho de 1952, os servidores relacionados a seguir, ficando os mesmos cientes da necessidade 
de procurar a Diretoria de Pessoal de seu órgão de lotação para regularizar possíveis pendências em sua situação funcional:

SrE MuNiCÍPio LoTAÇÃo NoME MASP ADM
CArGo DE 

ProviMENTo 
EFETivo

viGÊNCiA 
ExoNErAÇÃo

CAMPo BELo PErDoES EE ELvirA LoPES rESENDE KENiA DoroTHEA SALLES DA CoSTA 1182114-7 2 PEBiA 20/02/2018
DiAMANTiNA PrESiDENTE KuBiTSCHEK EE Pio xii LuZiA DE LuZ SiLvA oLivEirA 1322790-5 1 ATBiB 17/05/2018
MANHuACu SAo JoAo Do MANHuACu EE ProF JuvENTiNo NuNES STHEFANE GoMES MArQuES 1098497-9 4 PEBiA 01/08/2018
METroPoLiTANA B BELo HoriZoNTE EE PE EuSTAQuio THAiS rEBuiTTE CArvALHo 1443692-7 1 PEBiA 19/02/2018
METroPoLiTANA B BELo HoriZoNTE EE oDiLoN BEHrENS PATriCiA BArBoSA LiMA 452179-5 2 P5A 01/08/2005
METroPoLiTANA C riBEirAo DAS NEvES EE ProF GuEriNo CASASSANTA SuELi BorGES CAMPoS Do AMArAL 1066371-4 1 EEBiF 06/06/2018
SETE LAGoAS PoMPEu EE DoNA FrANCiSCA DE oLivEirA LEiSiANE CriSTiNA FrANCA 1076018-9 3 PEBiA 02/05/2018
SETE LAGoAS SETE LAGoAS EE Dr ArTHur BErNArDES GELiNDo MArTiNELLi ALvES 1105258-6 4 PEBiiB 16/07/2018

Belo Horizonte, 24 de outubro de 2018
WiELAND SiLBErSCHNEiDEr

SECrETário DE ESTADo ADJuNTo DE EDuCAÇÃo
24 1158536 - 1

TORNA SEM EFEITO ATO DE RETIFICAÇÃO DESIGNAÇÃO SECRETÁRIO DE ESCOLA - ATO Nº  1596    /2018
O Secretário de Estado de Educação, em exercício, torna sem efeito  o  Ato de Retificação   de  Designação  para  o  cargo  em  comissão  de  Secretário  de  Escola,  a parte referente à servidora  abaixo relacionada:
SrE DiviNoPoLiS onde se lê: Leia-se:

Ato Nº MG Munícipio Localidade Cód . 
Escola Escola Símbolo do Cargo MASP Nome Cargo Admissão Símbolo 

do Cargo MaSP Nome Cargo Admissão

2213/2016 08/11/2016 DiviNoPoLiS DiviNoPoLiS 33057 EE roSA vAZ DE ArAuJo SE-vi 265070-3 LuNA MAriS CAMArGoS PEBiiiP 1 SE-vi 265070-3 LuNA MAriS CAMArGoS PEBDiA 2

Belo Horizonte,    23   de   outubro    de 2018 .
WiELAND SiLBErSCHNEiDEr

SECrETário DE ESTADo ADJuNTo  DE EDuCAÇÃo
23 1158035 - 1

EXONERAÇÃO ATO Nº.1604/2018
O Secretário de Estado de Educação, em exercício, no uso de atribuição que lhe confere o art. 1º do Decreto nº. 45.835, de dezembro de 2011 exonera, nos termos do art. 106, alínea “a”, da Lei nº. 869, de 5 de julho de 1952, os servidores relacionados a seguir, ficando os mesmos cientes da necessidade 
de procurar a Diretoria de Pessoal de seu órgão de lotação para regularizar possíveis pendências em sua situação funcional:

SrE MuNiCÍPio LoTAÇÃo NoME MASP ADM
CArGo DE 

ProviMENTo 
EFETivo

viGÊNCiA 
ExoNErAÇÃo

CoroNEL FABriCiANo CoroNEL FABriCiANo EE rAuLiNo CoTTA PACHECo FLAviA CourA MArTiNS rESENDE 1223852-3 3 PEBiA 22/11/2017

CoroNEL FABriCiANo TiMoTEo EE LEoNCio DE ArAuJo SALviNi MENDES DA SiLvA 369568-1 2 AuxiLiAr DE 
SECrETAriA ii 19/05/1994

DiAMANTiNA DiAMANTiNA EE PROFA AYNA TORRES LEiLA DE CASSiA FAriA ALvES 1052921-2 1 PEBiC 20/07/2018
DiviNoPoLiS iTAuNA EE Do BAirro SAo GErALDo DouGLAS APArECiDo BrANDAo 1298841-6 2 PEBiB 16/08/2018
PASSoS PiMENTA EE PE JoSE ESPiNDoLA MAriA CLAuDiA FErNANDES viANA 1121557-1 4 PEBiA 31/07/2018
uBErLANDiA uBErLANDiA EE ANToNio LuiS BASToS ROSE MARY DE CASTRO 907339-6 1 PEBiA 30/07/2018
uNAi uNAi EE viGArio TorrES rAQuEL DE CArvALHo MAToS 1425836-2 1 PEBiA 26/07/2018
uNAi uNAi EE viGArio TorrES FABio GoMES SANToS SoArES 1427886-5 1 PEBiA 16/07/2018
uNAi uNAi EE DoMiNGoS PiNTo BroCHADo MArCiA viEirA FrANCA vArGAS 1430457-0 1 PEBiA 01/08/2018

Belo Horizonte, 24 de outubro de 2018
WiELAND SiLBErSCHNEiDEr

SECrETário DE ESTADo ADJuNTo DE EDuCAÇÃo
24 1158572 - 1

 rESoLuÇÃo SEE Nº 3 .995, DE 24 DE ouTuBro DE 2018 .
Dispõe sobre critérios e define procedimentos para inscrição, classificação e designação de candidatos para o exercício de função pública na Rede 
Estadual de Ensino da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE-MG) .
O SECRETÁRIO DE ESTADO ADJUNTO DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições e considerando a necessidade de definir critérios e proce-
dimentos para inscrição, classificação e designação de candidatos para o exercício de função pública na Rede Estadual de Ensino, 
rESoLvE:
CAPÍTuLo i
DiSPoSiÇÕES PrELiMiNArES
Art . 1º – Serão abertas anualmente inscrições para a designação de candidatos ao exercício de função pública nas escolas da rede Estadual de Ensino 
e nas Superintendências regionais de Ensino (SrE), nos termos desta resolução .
Art . 2º – Para efeito desta resolução, Ensino regular, Educação Especial e Educação integral e integrada do Ensino Fundamental serão tratados 
como modalidades de ensino .
Art . 3º – os candidatos à designação poderão inscrever-se para as seguintes funções, observados os critérios estabelecidos nos Anexos desta 
resolução:
i – Analista de Educação Básica (AEB) – Assistente Social, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Psicólogo ou Terapeuta ocupacional;
II – Analista Educacional/Inspetor Escolar (ANE/IE);
iii – Assistente Técnico de Educação Básica (ATB);
iv – Auxiliar de Serviços de Educação Básica (ASB);
v – Especialista em Educação Básica (EEB);
vi – Professor de Educação Básica (PEB) .
§1º – A inscrição poderá ocorrer para o exercício na função/componente curricular/área de conhecimento pretendido, por município, para atuar no 
Ensino Regular, na Educação Especial e na Educação Integral e Integrada do Ensino Fundamental e para atuar na função de ANE/IE na SRE.
§2º – Antes de proceder a sua inscrição, o candidato deverá certificar-se da existência, no município, da função e modalidade de ensino para a qual 
pretende se inscrever .
§3º – A designação para o exercício de função/componente curricular/área de conhecimento obedecerá a classificação em listagem única por muni-
cípio, e por SRE quando se tratar de ANE/IE.
Art . 4º – o candidato poderá realizar até 3 (três) inscrições de livre escolha, observando no ato da designação, as normas vigentes para o acúmulo 
de cargos .
§1º – Para se habilitar à designação para o exercício de função pública, o candidato deverá estar obrigatoriamente inscrito e constando em listagem 
única de classificação por município e por SRE, quando se tratar de ANE/IE.
§2º – A inscrição efetivada para o município permitirá ao candidato concorrer às vagas em todas as escolas estaduais localizadas na sede e nos 
distritos .
§3º – As inscrições efetivadas para o município de Belo Horizonte, pertencentes às Superintendências regionais de Ensino Metropolitanas A, B ou 
C permitirão ao candidato concorrer às vagas para as escolas circunscritas à respectiva regional escolhida .
§4º – Será admitida a designação para o exercício de função pública de candidato não inscrito, excepcionalmente nos casos em que não se apresente 
candidato inscrito após a edição de, pelo menos, dois editais de designação .
Art . 5º – As inscrições realizadas nos termos desta resolução, para os cargos e funções previstas no art . 3º, serão válidas e deverão ser observadas nas 
designações, em sistema informatizado online e/ou nas designações presenciais em polos, em micro polos, nas regionais e nas escolas estaduais.
CAPÍTuLo ii
DA iNSCriÇÃo
Art . 6º – o candidato deverá efetuar sua inscrição pela internet, no endereço eletrônico www .designaeducacao .mg .gov .br, em conformidade com o 
cronograma publicado anualmente .
§ 1º – Não serão consideradas as inscrições não confirmadas por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestiona-
mento das linhas de comunicação e/ou por outros fatores que impossibilitem a transferência dos dados.
§ 2º – Não serão aceitas inscrições por qualquer outro meio não estabelecido nesta resolução .
§ 3º – o preenchimento dos dados no ato da inscrição deverá ser feito, completa e corretamente, sob total responsabilidade do candidato, mesmo 
quando efetuado por terceiros .
Art. 7º – O candidato classificado, ainda não nomeado, em concurso público vigente na data de início das inscrições de designação para o exercício 
de função pública desta Secretaria de Estado de Educação, terá seus dados de concurso inseridos, de ofício, no Sistema de inscrição, no cargo e na 
localidade para a qual prestou o concurso .
§ 1º – o candidato concursado, a que se refere o caput deste artigo, poderá alterar a inscrição prévia conforme seu interesse e conveniência, bem como 
realizar outras duas inscrições em conformidade com o disposto no art . 4º desta resolução .
§ 2º – o candidato concursado, a que se refere o caput deste artigo, que alterar a inscrição prévia não poderá concorrer ao exercício de função pública 
nos termos da primeira prioridade, conforme disposto no inciso i, do art . 32 desta resolução .
§ 3º – O candidato concursado, a que se refere o caput deste artigo, poderá se inscrever e ser classificado por mais de uma prioridade conforme dis-
posto nos incisos I a III do art. 32 desta Resolução, podendo constar mais de uma vez na listagem de classificação de uma mesma localidade, por 
prioridades distintas .
Art . 8º – o processo de inscrição será composto de duas etapas, conforme períodos estabelecidos em cronograma:
i – Na primeira etapa o candidato fará sua inscrição, podendo alterá-la quantas vezes necessitar, durante o período previsto em cronograma, com 
emissão de comprovante de inscrição .
a) A cada alteração será emitido um novo comprovante, com as alterações processadas .
b) A classificação preliminar será processada com os dados da última alteração feita pelo candidato.
c) Finalizado o processo de inscrição da primeira etapa, será divulgada listagem de classificação preliminar.
II – Na segunda etapa, o candidato deverá conferir na listagem de classificação preliminar, os dados pessoais, o tempo de serviço e a habilitação/
escolaridade ou formação especializada, podendo alterá-los, se necessário, durante o período previsto em cronograma .
a) A cada alteração na segunda etapa, será emitido um novo comprovante, com as alterações processadas .
b) Esgotado o prazo de alteração da inscrição não será permitida a alteração de dados e será divulgada a listagem de classificação definitiva.
§ 1º - Somente o candidato que efetuou a inscrição na primeira etapa poderá participar se necessário, da segunda etapa da inscrição .
§ 2º - A classificação definitiva será processada com os dados da última informação e/ou alteração feita pelo candidato nas etapas de inscrição.
Art . 9º – Não caberá recurso motivado por quaisquer erros ou omissões de responsabilidade do candidato no processo de inscrição .
Art. 10 – As informações inseridas pelo candidato no processo da inscrição, que resultarão na sua classificação, deverão ser comprovadas no ato da 
designação .
Art. 11 – A omissão de dados na inscrição e/ou irregularidades detectadas, no momento da designação ou a qualquer tempo, implicarão na desclassi-
ficação do candidato e/ou na dispensa de ofício do designado.
CAPÍTuLo iii
Do TEMPo DE SErviÇo
Art . 12 – Para a inscrição anual, o tempo de serviço exercido pelo candidato na rede Estadual de Ensino de Minas Gerais será automaticamente 
extraído dos bancos de dados da SEEMG .
§ 1º – O tempo de serviço apresentado, exercido até 30/6/2014, deverá ser analisado e validado pelo candidato, ou corrigido, se for o caso. 
I – O candidato que não foi designado no exercício anterior e/ou no exercício em curso, ou corrigiu o tempo de serviço, deverá apresentar no ato da 
designação o original e cópia da Certidão de Contagem de Tempo .
ii – As Certidões de Contagem de Tempo apresentadas no ato da designação serão autenticadas e retidas para comprovação, atualização de dados nos 
sistemas da SEEMG e arquivadas na pasta funcional .

§ 2º – O tempo de serviço apresentado, exercido no período de 1º/7/2014 a 30 de junho do ano em curso, deverá ser analisado e validado pelo can-
didato, ou corrigido, se for o caso .
i – Na hipótese de validação do tempo de serviço pelo candidato, será dispensada a apresentação da Certidão de Contagem de Tempo;
ii – havendo correção do tempo de serviço, no ato da designação será exigida do candidato a apresentação do original e cópia da Certidão de Conta-
gem de Tempo, que será autenticada, retida para comprovação e atualização dos dados nos sistemas da SEEMG, e arquivadas na pasta funcional .
Art. 13 – Será considerado “tempo de serviço”, para fins de inscrição de que trata esta Resolução, aquele exercido na Rede Estadual de Ensino de 
Minas Gerais até 30 de junho do ano em curso, na mesma função/componente curricular/área de conhecimento para o qual o candidato se inscrever, 
devendo comprová-lo no ato da designação, desde que: 
i – não esteja vinculado a cargo efetivo ativo, exceto o período em que a legislação permitiu designação em regime de opção; 
II – não tenha sido utilizado para fins de aposentadoria; 
iii – não tenha sido utilizado pelo servidor no Programa de Desligamento voluntário (PDv); 
iv – não seja tempo de serviço paralelo . 
§ 1º – O tempo exercido em cargo em comissão ou função gratificada na Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais poderá ser computado para se 
inscrever à mesma função/componente curricular/área de conhecimento que o candidato possuía quando assumiu o referido cargo comissionado ou 
função gratificada, observado o disposto no caput e incisos deste artigo.
§ 2º – O tempo de serviço em que o candidato tiver atuado em regime de Adjunção, com ônus para o Estado, será considerado para fins de inscri-
ção, cuja Certidão de Contagem de Tempo deverá ser emitida pela Superintendência regional de Ensino responsável pelo pagamento, observado o 
disposto no caput e incisos deste artigo .
CAPÍTuLo iv
DoS CriTÉrioS DE CLASSiFiCAÇÃo
Art.14 - A classificação do candidato concursado e ainda não nomeado, inscrito em conformidade com o disposto no art. 7º desta Resolução, será 
processada priorizando o Edital vigente mais antigo .
SEÇÃo i
Do Analista Educacional/Inspetor Escolar
Art. 15 – Os candidatos inscritos para a função de Analista Educacional/Inspetor Escolar (ANE/IE) serão classificados por SRE, observando-se a 
habilitação e o maior tempo de serviço, de acordo com o item 1 do Anexo ii e artigo 12 desta resolução, respectivamente .
Parágrafo único . Havendo mais de um candidato inscrito em igualdade de condições, o desempate deverá ser feito, observando-se sucessivamente:
i – idade maior;
ii – ordem crescente de inscrição .
SEÇÃo ii
Do Auxiliar de Serviços de Educação Básica
Art. 16 – Os candidatos inscritos para a função de Auxiliar de Serviços de Educação Básica (ASB) serão classificados em listagem única, por muni-
cípio, observando-se sucessivamente os seguintes critérios:
i – maior tempo de serviço, nos termos do artigo 12 desta resolução; 
ii – maior escolaridade, sendo: 
a) Ensino Médio completo;
b) Ensino Fundamental completo;
c) Ensino Fundamental incompleto .
Parágrafo único . Na hipótese de empate entre candidatos nos critérios de tempo e escolaridade, o desempate deverá ser feito, observando-se 
sucessivamente:
i – idade maior;
ii- ordem crescente de inscrição .
SEÇÃo iii
Do Assistente Técnico de Educação Básica
Art. 17 - Os candidatos inscritos para a função de Assistente Técnico de Educação Básica (ATB), serão classificados em listagem única, por muni-
cípio, observando-se a habilitação/escolaridade e o maior tempo de serviço, de acordo com o item 3 do Anexo II e artigo 12 desta Resolução, 
respectivamente .
Parágrafo único – Havendo mais de um candidato inscrito em igualdade de condições, o desempate deverá ser feito, observando-se 
sucessivamente:
i – idade maior;
ii- ordem crescente de inscrição .
SEÇÃo iv
Do Especialista em Educação Básica 
Art. 18 – Os candidatos inscritos para a função de Especialista em Educação Básica (EEB) serão classificados em listagem única, por muni-
cípio, observando-se a habilitação/escolaridade e o maior tempo de serviço, de acordo com o item 4 do Anexo II e artigo 12 desta Resolução, 
respectivamente .
§ 1º - O candidato concursado e ainda não nomeado, na vigência do Edital SEPLAG/SEE nº 04/2014, nas categorias profissionais de Orientador 
Educacional ou Supervisor Pedagógico, será classificado em listagem única por município considerando:
a) pontuação obtida no referido concurso;
b) classificação no referido concurso;
c) idade maior;
d) ordem crescente de inscrição no concurso .
§ 2º – Havendo mais de um candidato inscrito em igualdade de condições, o desempate deverá ser feito, observando-se sucessivamente:
i – idade maior;
ii- ordem crescente de inscrição .
SEÇÃo v
Do Professor de Educação Básica
Art. 19 – Os candidatos inscritos para a função de Professor de Educação Básica (PEB) serão classificados em listagens distintas, por município, 
em cada função/componente curricular em que se inscreverem, observando-se a habilitação e a escolaridade exigidas para cada função, conforme 
estabelecido no Anexo iii desta resolução .
Parágrafo único . Havendo mais de um candidato inscrito em igualdade de condições, o desempate deverá ser feito, observando-se sucessivamente:
i – maior tempo de serviço, nos termos do artigo 12 desta resolução;
ii – idade maior;
iii – ordem crescente de inscrição .
SEÇÃo vi
Da Educação Especial
Art. 20 – Os candidatos à designação na modalidade de Educação Especial serão classificados por município, em cada função/componente curricular/
área de conhecimento em que se inscreverem, observando-se a habilitação, escolaridade e formação especializada, de acordo com os critérios esta-
belecidos nos Anexos ii, iii e iv desta resolução .
Parágrafo único . Havendo mais de um candidato inscrito em igualdade de condições, o desempate será feito considerando-se sucessivamente:
i – maior tempo de serviço, nos termos do artigo 12 desta resolução, exercido exclusivamente na modalidade de Educação Especial;
ii – idade maior;
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iii - ordem crescente de inscrição .
Art. 21 – Os candidatos à designação para a função de Analista de Educação Básica (AEB) serão classificados em listagens específicas, por municí-
pio, observando-se a habilitação, escolaridade e formação especializada estabelecidas no item 1 do Anexo iv desta resolução .
Art . 22 – os candidatos à designação para as funções de Especialista em Educação Básica (EEB) e Professor de Educação Básica (PEB) para atuar 
nos Centros de Apoio Pedagógico às Pessoas com Deficiência Visual (CAP)/Núcleos de Capacitação na Área de Deficiência Visual e Centros de 
Capacitação de Profissionais da Educação e de Atendimento às Pessoas com Surdez (CAS)/Núcleos de Capacitação na Área da Surdez, serão classi-
ficados em listagens específicas para cada função, por município onde houver a vaga, observando-se a habilitação, escolaridade e formação especia-
lizada estabelecidas nos Anexos ii, iii e iv desta resolução .
Parágrafo único. Os candidatos à designação para a função de Assistente Técnico de Educação Básica (ATB) serão classificados em listagem única, 
conforme § 1º do art . 16 desta resolução, e para atuar no CAP, CAS e Núcleos deverão comprovar, no ato da designação, as exigências contidas nos 
itens 3 .1 e 3 .2 do Anexo ii desta resolução .
Art . 23 – os candidatos à designação para Professor de Educação Básica (PEB) na função de regente de Turma nos Anos iniciais do Ensino Fun-
damental/Eventual/Professor para o Ensino do Uso da Biblioteca-Mediador de Leitura/Oficina Pedagógica/Projetos autorizados pela SEEMG serão 
classificados em listagem única, por município, observando-se habilitação e escolaridade prevista no item 1 do Anexo III e a formação especializada 
prevista no item 5 do Anexo iv desta resolução .
Art . 24 – os candidatos à designação para Professor de Educação Básica (PEB) na função de regente de Aulas na Educação de Jovens e Adultos 
(EJA) serão classificados em listas específicas, por áreas de conhecimento e por município, observando-se a habilitação e a escolaridade previstas 
no item 6 do Anexo iv desta resolução .
Parágrafo único . Para lecionar Educação Física na modalidade de que trata o caput, o candidato deverá comprovar habilitação e escolaridade previs-
tas no item 7 do Anexo iv desta resolução .
Art. 25 – Os candidatos à designação para a função de PEB/Libras serão classificados em listagem única, por município, observando-se a habilitação, 
a escolaridade e a formação especializada prevista no item 8 do Anexo iv desta resolução .
§ 1º – Para atuar no Projeto “instrutor de Libras”, o candidato deverá apresentar, no ato da designação, comprovante de conclusão do curso de for-
mação para Instrutor de Libras oferecido pela SEEMG, nos anos de 2012 ou 2017, ser surdo, ter flexibilidade de horários e disponibilidade para 
viagens .
§ 2º – Para atuar nos Centros de Capacitação de Profissionais da Educação e de Atendimento às Pessoas com Surdez (CAS) e Núcleos de Capacita-
ção e Apoio Pedagógico às Escolas de Educação Básica, o candidato deverá apresentar, no ato da designação, resultado de avaliação satisfatória, nos 
termos da Resolução SEE nº 2.903, de 2016, ser surdo, ter flexibilidade de horários e disponibilidade para viagens.
Art. 26 – Os candidatos à designação para a função de PEB/Tradutor e Intérprete de Libras serão classificados em listagem única, por município, 
observando-se, prioritariamente, a formação especializada estabelecida no item 9, seguida da habilitação e escolaridade especificadas no QUADRO 
i do Anexo iv desta resolução .
Art. 27 – Os candidatos à designação para a função de PEB/Guia Intérprete serão classificados em listagem única, por município, observando-se a 
habilitação e a escolaridade previstas no QuADro i do Anexo iv, desta resolução, e a formação especializada estabelecida no item 10 do referido 
Anexo .
Art . 28 – os candidatos à designação para a função de Professor de Educação Básica (PEB) para atuar no Atendimento Educacional Especializado 
(AEE) – Sala de Recursos e para a função de Apoio à Comunicação, Linguagens e Tecnologias Assistivas, serão classificados em listagem única, 
por município, observando-se a habilitação e a escolaridade previstas no QuADro i, do Anexo iv desta resolução, e a formação especializada 
estabelecida no item 11 do referido Anexo .
§ 1º Será considerado “tempo de serviço”, para fins de classificação, aquele exercido em qualquer uma das funções de que trata o caput deste artigo, 
observando os termos do art . 12 desta resolução .
§ 2º – No ato da designação o candidato às funções de que trata o caput deverá comprovar formação especializada e declarar que possui conhecimen-
tos em sistema operacional Windows, navegação na internet, utilização de programas educacionais, de programas de tecnologia assistiva, de editores 
de textos, planilhas e outros programas .
SEÇÃo vii
Da Educação Básica integral e integrada do Ensino Fundamental 
Art . 29 – os candidatos à designação para atuar na Educação integral e integrada do Ensino Fundamental na função de Professor de Educação Básica 
como Orientador de Estudos e/ou nos Campos de Integração Curricular serão classificados em listas distintas, por município, observando-se a habi-
litação e a escolaridade exigidas para cada função, conforme estabelecido no Anexo v desta resolução . 
§ 1º – Ao se inscrever para a função de Professor orientador de Estudos o candidato irá atuar no Acompanhamento Pedagógico, estabelecido no item 
1 do Anexo v desta resolução .
§ 2º – Ao se inscrever para a função de professor dos Campos de integração Curricular, o candidato poderá atuar em um ou mais Campos de integra-
ção Curricular relacionados a seguir, estabelecido no item 2 do Anexo v desta resolução, observando-se a oferta nas escolas do município:
i – Educação para a Cidadania;
ii – Educação Ambiental e Agroecologia;
iii – Cultura e Artes;
iv – Memória e História das Comunidades Tradicionais;
v – Pesquisa e inovação Tecnológica;
vi – Esporte e Lazer .
§ 3º - No ato da designação, o candidato deverá apresentar um plano de trabalho e declarar de ofício que possui perfil específico previsto na pers-
pectiva do Decreto nº 47.227, de 2017, e descrito no Documento Orientador da Educação Integral e Integrada – versão 2018/2019 elaborado pela 
SEEMG, disponibilizados no endereço eletrônico www .educacao .mg .gov .br .
§ 4º – Havendo mais de um candidato inscrito em igualdade de condições, o desempate deverá ser feito, observando-se sucessivamente:
i – maior tempo de serviço, nos termos do artigo 12 desta resolução;
ii – idade maior;
iii - ordem crescente de inscrição .
CAPÍTuLo v
DAS DiSPoSiÇÕES GErAiS PArA iNSCriÇÃo E CLASSiFiCAÇÃo
Art. 30 – As listagens classificatórias serão disponibilizadas no endereço eletrônico www .designaeducacao .mg .gov .br, nas Superintendências regio-
nais de Ensino e nas Escolas Estaduais, conforme cronograma anual .
Art . 31 – Caberá à Superintendência regional de Ensino, por meio de sua Direção e da inspeção Escolar, e à Direção da unidade de Ensino a divul-
gação do processo de inscrição de candidatos à designação para exercício de função pública .
Art . 32 – A designação de candidatos inscritos anualmente para exercício de função pública obedecerá a seguinte ordem de prioridade, por meio de 
listagem única por município ou SrE:
I – candidato inscrito e concursado para o município ou SRE e ainda não nomeado, obedecida a ordem de classificação no concurso vigente, priori-
zando o Edital mais antigo, desde que comprove os requisitos de habilitação definidos no Edital do Concurso;
ii – candidato inscrito e concursado para outro município ou outra SrE e ainda não nomeado, obedecido ao número de pontos obtido no concurso 
vigente, priorizando o Edital mais antigo, promovendo-se o desempate pela idade maior, desde que comprove os requisitos de habilitação definidos 
no Edital do Concurso;
III – candidato inscrito habilitado, obedecida a ordem de classificação na listagem geral do município de candidatos inscritos anualmente;
IV – candidato inscrito não habilitado, obedecida a ordem de classificação na listagem geral do município de candidatos inscritos anualmente;
Parágrafo único. A classificação em listagem única por município ou SRE do candidato classificado em concurso público e inscrito para outro muni-
cípio ou SrE será feita considerando a pontuação obtida no referido concurso, priorizando o Edital mais antigo .
Art . 33 – Excetuam-se desta resolução as inscrições para o exercício da função de Professor de Educação Básica para docência de componentes 
curriculares específicos em:
I – Educação Profissional (Centro de Educação Profissional – CEP e cursos técnicos);
ii – Curso Normal em Nível Médio;
iii – Conservatórios Estaduais de Música;
iv – Educação integral e integrada do Ensino Médio;
V – Projetos/programas autorizados por Resolução específica desta SEEMG.
§1º Serão definidas em Resolução específica as normas de inscrição para o exercício da função a que se refere o caput e os incisos deste artigo.
§2º Para as inscrições dos professores docentes dos componentes curriculares da Base Nacional Comum e da parte diversificada do currículo e das 
demais funções necessárias ao funcionamento das unidades de ensino e projetos/programas referidos nos incisos I a V, serão aplicadas as normas 
estabelecidas nesta resolução .
Art. 34 – Serão definidas em Resolução específica as normas de inscrição para o exercício de todas as funções necessárias ao funcionamento das 
Escolas de Educação indígena, das Escolas Quilombolas e das Escolas do Campo localizadas em assentamentos .
CAPÍTuLo vi
DESiGNAÇÃo PArA o ExErCÍCio DE FuNÇÃo PÚBLiCA
SEÇÃo i
DiSPoSiÇÕES PrELiMiNArES
Art . 35 – Para ser designado o candidato deverá comprovar idade mínima de 18 anos, ser brasileiro nato ou naturalizado na forma do artigo 12, §1º 
da Constituição da república .
Art . 36 - A designação de servidores para o exercício de função pública será processada presencialmente diretamente nas escolas estaduais ou em 
polos, micro polos ou nas Superintendências Regionais de Ensino, e/ou à distância, por meio de sistema informatizado online, em conformidade com 
o cronograma e orientações complementares a serem oportunamente publicadas .
Art . 37 - Somente haverá designação de servidor para o exercício de função pública, em cargo vago ou em substituição quando não existir servi-
dor efetivo ou estabilizado ou servidora designada, gestante em estabilidade provisória, que possa exercer tal função, observado o disposto nesta 
resolução .
Art . 38 - Nenhuma designação poderá ser processada sem a prévia autorização da Secretaria de Estado de Educação .
Parágrafo único - A direção da escola deverá registrar no Sistema SYSADP do Portal da Educação a vaga reservada à servidora gestante, antes do 
registro das vagas remanescentes para designação .
Art. 39 - A direção da escola deverá registrar no Sistema SYSADP do Portal da Educação todas as vagas ainda não assumidas por servidores efetivos 
ou estabilizados, observando os limites do comporta e a real necessidade da escola:
I – justificar o motivo da solicitação;
II – especificar o período da designação e o horário de trabalho;
III – em caso de substituição, identificar o titular afastado e informar o prazo do afastamento;
iv – observar os prazos mínimos permitidos para designação para a função pública de:
a) Professor de Educação Básica - PEB, para atuar na docência, por qualquer prazo;
b) Auxiliar de Serviços de Educação Básica - ASB, nos afastamentos do titular por 15 (quinze) dias ou mais, exceto quando a escola tiver apenas um 
ASB em cada turno, hipótese em que a substituição será por qualquer prazo;
c) Assistente Técnico de Educação Básica – ATB, nos afastamentos por 30 (trinta) dias ou mais, desde que não exista, na localidade, servidor em 
Ajustamento Funcional que possa exercer tal função;
d) Professor de Educação Básica – PEB, para a função de Professor para Ensino do uso da Biblioteca, Especialista em Educação Básica – EEB e 
demais situações, nos afastamentos do titular por 15 (quinze) dias ou mais .
§1º - É vedada a designação para substituição de servidores afastados em férias regulamentares . 
§2º - Para as substituições decorrentes de afastamentos por motivo de férias-prêmio, deverão ser observadas as normas estabelecidas vigentes . 
§3º - O fracionamento de cargo, para fins de designação, somente será permitido nas situações em que a escola, funcionando em dois ou mais ende-
reços, não puder unificar as aulas para composição do cargo completo, devido à distância entre os prédios.
§4º - A escola que contar com professor para substituição eventual de docente não pode designar regente de turma por período igual ou inferior a 10 
(dez) dias, exceto se o professor eventual já estiver atuando em substituição a outro docente .
Art. 40 – Para designação do ANE/Inspetor Escolar a SRE deverá registrar no Sistema SYSADP do Portal da Educação as vagas ainda não assumidas 
por servidores efetivos e estabilizados:
I – justificar o motivo da solicitação;
II – especificar o período da designação e o horário de trabalho;
III – em caso de substituição, identificar o titular afastado e informar o prazo do afastamento;
iv – observar o prazo mínimo permitido de 30 (trinta) dias ou mais nos afastamentos do titular, para designação em substituição à função pública 
de ANE/IE.
Art. 41 - As vagas aprovadas pela Secretaria de Estado de Educação devem ser divulgadas, por meio de Editais afixados na própria escola, na SRE, no 
sítio eletrônico da SEEMG e em locais públicos previamente definidos, com a antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas do horário previsto 
para seleção dos candidatos na chamada inicial para designação .
Parágrafo único . As vagas aprovadas no decorrer do ano poderão ser divulgadas conforme disposto no caput com antecedência mínima de 24 (vinte 
e quatro) horas .
Art . 42 - É vedada a designação de servidor cuja situação de acúmulo de cargos e funções contraria, comprovadamente, a disposição do art . 37 da 
Constituição Federal .
Art . 43 - o servidor designado em caráter de substituição pode ser mantido quando ocorrer prorrogação do afastamento do substituído no decorrer 
do ano, ainda que por motivo diferente ou na hipótese de vacância do cargo, desde que o período compreendido entre uma e outra designação não 
ultrapasse 05 (cinco) dias letivos .
Art . 44 - o servidor dispensado por provimento de cargo poderá ser novamente designado sem necessidade de divulgação da vaga, se o titular que 
deu origem a sua dispensa afastar-se no prazo máximo de 05 (cinco) dias letivos após o provimento .
Art . 45 - o horário de trabalho dos servidores designados para a função de Assistente Técnico de Educação Básica – ATB e de Auxiliar de Serviços 
de Educação Básica – ASB será determinado pela direção da escola, podendo ser alterado durante o período de designação para atender às neces-
sidades da escola .

Parágrafo único . Na hipótese do Assistente Técnico de Educação Básica – ATB ser ocupante de dois cargos acumuláveis na Administração Pública, 
a direção da escola deverá levar em consideração a compatibilidade de horários .
SEÇÃo ii
DA DESiGNAÇÃo
Art . 46 - onde houver necessidade de designação, esta será processada nos termos das legislações vigentes e será observada a ordem de prioridade 
estabelecida no artigo 32 desta resolução .
§ 1º - Caso não compareça candidato habilitado inscrito na listagem geral de classificação do município, a designação em caráter excepcional, será 
realizada a partir do 3º Edital obedecendo a seguinte ordem de prioridade:
a) Candidato habilitado inscrito de outra localidade;
b) Candidato não habilitado inscrito da localidade;
c) Candidato não inscrito
§ 2º - Na hipótese de comparecimento de mais de um candidato na condição a que se refere as alíneas a e c do §1º, os mesmos serão classificados 
aplicando-se os critérios estabelecidos nesta resolução .
§ 3º - A designação de Professor de Educação Básica para atuar na função de Tradutor e Intérprete de Libras deverá obedecer a ordem de classificação 
vigente, nas listagens por munícipio, não se aplicando o disposto no § 1º do caput deste artigo .
Art . 47 - A condição de prioridade como candidato concursado de que tratam os incisos i e ii do artigo 32 somente se aplica aos aprovados em con-
cursos públicos homologados e que estejam dentro do prazo de validade na data de início da inscrição .
Art . 48 - A designação será processada online, por Sistema informatizado, ou presencial, diretamente nas escolas, na SrE, ou em outro local público 
previamente definido, nos dias e horários determinados no respectivo edital e divulgado amplamente.
§ 1º - A chamada inicial para a designação online, por Sistema informatizado será processada para o exercício das seguintes funções: 
i - Ensino regular
a) Professor de Educação Básica – PEB Anos Iniciais Regente de Turma/Eventual e Professor para o Ensino do Uso da Biblioteca;
b) Assistente Técnico de Educação Básica – ATB;
c) Especialista em Educação Básica – EEB .
ii - Educação Especial
a) Para atuar em escolas de Educação Especial:
a .1 . Analista de Educação Básica – AEB;
a.2. Professor de Educação Básica – PEB Anos Iniciais Regente de Turma/Eventual/ Professor para o Ensino do Uso da Biblioteca; 
a .3 . Assistente Técnico de Educação Básica – ATB;
a .4 . Especialista em Educação Básica – EEB .
b) Para atuar em escolas que mantêm parceria com a SEEMG: 
b .1 . Professor de Educação Básica – PEB Anos iniciais regente de Turma;
b .2 . Especialista em Educação Básica – EEB .
iii - Conservatório Estadual de Música
a) Assistente Técnico de Educação Básica – ATB;
b) Especialista em Educação Básica – EEB .
iv - CESEC
a) Assistente Técnico de Educação Básica – ATB;
b) Especialista em Educação Básica – EEB .
v - SrE
a) Analista Educacional/Inspetor Escolar – ANE/IE;
§ 2º A chamada inicial para a designação presencial será processada nas escolas ou polos ou micro polos, nos dias e horários determinados nos res-
pectivos Editais, conforme especificidade e definição de cada SRE, para o exercício das seguintes funções:
i – Ensino regular
a) Professor de Educação Básica – PEB regente de Aulas .
ii - Educação Especial
a) Para atuar em escolas de Educação Especial e em escolas de Ensino regular que têm atendimento educacional especializado:
a.1. Professor de Educação Básica – PEB Oficina Pedagógica/Projetos autorizados pela SEEMG;
a .2 . Professor de Educação Básica – PEB regente de Aulas para Educação de Jovens e Adultos (EJA);
a .3 . Professor de Educação Básica – PEB Tradutor e intérprete de Libras;
a .4 . Professor de Educação Básica – PEB para lecionar Libras (instrutor de Libras);
a .5 . Professor de Educação Básica – PEB Guia intérprete;
a .6 . Professor de Educação Básica – PEB Atendimento Educacional Especializado (AEE) – Sala de recursos e no Apoio à Comunicação, Lingua-
gens e Tecnologias Assistivas;
a.7. Professor de Educação Básica – PEB - nas funções desenvolvidas nos Centros de Capacitação de Profissionais da Educação e Atendimento às 
Pessoas com Surdez (CAS), Centros de Apoio Pedagógico às Pessoas com Deficiência Visual (CAP) e Núcleos.
b) Para escolas que mantêm parceria com a SEEMG: 
b .1 . Professor de Educação Básica – PEB regente de Aulas para Educação de Jovens e Adultos (EJA) .
iii - Conservatório Estadual de Música
a) Professor de Educação Básica – PEB regente de Aulas .
iv - CESEC
a) Professor de Educação Básica – PEB orientador de Aprendizagem .
V - Educação Profissional e Curso Normal em Nível Médio
a) Para atuar nas escolas de Ensino Regular que oferecem os cursos da Educação Profissional e Normal em Nível Médio:
a .1 . Professor de Educação Básica – PEB regente de Aulas .
vi - Educação integral e integrada do Ensino Fundamental
a) Professor de Educação Básica – PEB regente de Aulas (Professor orientador para Acompanhamento Pedagógico):
§ 3º - o Auxiliar de Serviços de Educação Básica – ASB será designado presencialmente para atender a todas as modalidades de ensino .
Art . 49 – As designações para atender as Escolas indígenas, Escolas Quilombolas, Escolas da Educação do Campo localizadas em assentamen-
tos, Escolas do Sistema Prisional, Escolas do Sistema Socioeducativo, Escolas do Curso Normal em Nível Médio e Educação Profissional, Edu-
cação integral e integrada do Ensino Médio e demais projetos autorizados pela SEEMG serão processadas presencialmente, seguindo resoluções 
específicas.
Art . 50 - Ao professor habilitado já designado para número de aulas inferior a 16 (dezesseis) devem ser oferecidas as aulas do mesmo componente 
curricular que surgirem na escola, até completar o cargo, antes de sua divulgação para designação de outro candidato, desde que a data fim seja a 
mesma .
Parágrafo único . o professor de que trata este artigo, se concordar com a complementação de carga horária, obriga-se a ministrar as aulas nos dias 
e horários já fixados pela escola.
Art . 51 - respeitada a licitude do acúmulo de cargos, o professor só poderá assumir uma segunda designação no mesmo componente curricular, na 
mesma escola ou em outra escola, do mesmo município, valendo-se da mesma prioridade se, no ato da designação, não estiver presente outro candi-
dato habilitado e ainda não designado, inscrito na listagem geral de classificação do município.
Parágrafo único . A designação de professor não habilitado só ocorrerá se no momento da designação não se apresentar candidato habilitado 
inscrito .
Art. 52 - O candidato que recusar vaga, que não comparecer ao local definido no Edital para designação ou que comparecer após o início da chamada 
terá sua classificação mantida para escolha de vaga ainda não preenchida, desde que a Ata de Designação não tenha sido encerrada.
Art. 53 - Após aceitar a vaga, o formulário “Quadro Informativo Cargo/Função Pública – QI” deverá ser devidamente preenchido, conferido e assi-
nado pelo servidor e a chefia imediata e, quando se tratar de servidor de escola, visado pelo ANE/IE. 
§1º - A data de início da designação deve corresponder ao primeiro dia de exercício do servidor e o término não pode ultrapassar o ano civil .
§2º - Após assinatura, os formulários devem ser encaminhados, imediatamente, à Diretoria de Pessoal da SrE .
Art. 54 - A designação para a função de professor poderá ocorrer para até três componentes curriculares, exceto o Curso Profissionalizante, desde 
que:
i – seja na mesma escola;
ii – tenha a mesma vigência;
iii – o candidato seja habilitado a lecionar os componentes curriculares;
iv – o candidato seja autorizado a lecionar os componentes curriculares, exclusivamente quando e onde não existir candidato habilitado .
Parágrafo único . No caso de designação para duas funções públicas de professor regente de aulas, deverá ser observado o limite máximo de três 
componentes curriculares .
Art . 55 - Todo candidato à designação para função pública deverá submeter-se a exames admissionais, nos termos da legislação vigente e das normas 
complementares emitidas pela Superintendência Central de Saúde do Servidor – SCSS/SEPLAG.
§ 1º - Os exames admissionais atestados pela Superintendência Central de Saúde do Servidor – SCSS/SEPLAG ou por profissional médico compe-
tente não pertencente ao corpo pericial da SCSS possuem validade de 60 (sessenta) dias caso o candidato não tenha logrado designação e quando 
ultrapassado este limite o candidato deverá se submeter a novo exame admissional .
§ 2º - o candidato que tenha se afastado em licença para tratamento de saúde por até 15 dias, no período de 365 dias anteriores à data da assinatura 
do novo contrato, fica autorizado a apresentar o exame admissional atestado por profissional não pertencente à Superintendência Central de Saúde do 
Servidor – SCSS/SEPLAG, o qual substituirá o exame realizado pela referida Superintendência. 
§3º - Caso o candidato tenha se afastado em licença para tratamento de saúde por mais de 15 dias, consecutivos ou não, nos 365 dias anteriores à data 
da assinatura do novo contrato, deverá submeter-se a exame admissional na SCSS/SEPLAG, na Unidade Central ou nas Unidades Regionais.
§4º - Ficará dispensado de apresentação de novo exame admissional, para designação em função da mesma natureza/cargo, o candidato que:
i – não tenha se afastado em LTS por período superior a 15 dias consecutivos ou não, nos 365 dias anteriores à data da assinatura do novo Qi de 
designação .
ii – após o primeiro ano de realização do exame admissional, não tenha interrupção da designação, por período superior a 60 dias entre o término 
da última e o início da nova designação .
§5º - Havendo dúvida quanto à exatidão e autenticidade do exame médico apresentado nos termos dos §§1º e 2º, a chefia imediata deverá encaminhar 
o candidato à SCSS – unidades Central e regional para a realização de novos exames .
§6º - No ato da designação, o candidato a que se referem os §§1º e 2º deverá apresentar declaração assinada, conforme modelo constante do Anexo 
i da resolução SEPLAG nº 107, de 2012 .
Art. 56 - No ato da designação, o candidato deve apresentar, pessoalmente, os documentos relacionados a seguir, em vias originais e/ou cópias, as 
quais serão autenticadas e arquivadas no Processo Funcional do servidor, conforme especificado abaixo:
i – comprovante de aprovação em concurso vigente na data de início das inscrições para designação para cargo correspondente à função a que con-
corre (original ou cópia);
II – comprovante de habilitação/escolaridade, qualificação e formação especializada para atuar na função a que concorre, através de Registro Profis-
sional ou Diploma registrado ou Declaração de Conclusão de Curso acompanhada de Histórico Escolar (original e cópia);
iii – certidão de tempo de serviço nos termos do art . 12 (original e cópia);
iv – documento de identidade (original e cópia);
v – comprovante(s) de votação da última eleição ou Certidão de quitação eleitoral (cópia);
vi – comprovante de estar em dia com as obrigações militares, para candidato do sexo masculino, dispensada a exigência quando se tratar de cidadão 
com mais de 45 (quarenta e cinco) anos (original e cópia);
VII – comprovante de inscrição no PIS/PASEP, ou declaração de próprio punho de que não possui (original ou cópia);
viii – comprovante de registro no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF (original e cópia);
ix – comprovante de exame pré-admissional atestando a aptidão para a função pleiteada, observadas as normas estabelecidas pela Secretaria de 
Estado de Planejamento e Gestão e pela legislação vigente (original e cópia);
x – declarações, devidamente datadas e assinadas, fornecidas no ato da designação pela autoridade responsável, conforme modelo constante do 
Anexo v desta resolução (originais):
a) de não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público federal, estadual ou municipal;
b) de não ter sido demitido a bem do serviço público;
c) de que não está em afastamento preliminar à aposentadoria ou aposentado em decorrência de invalidez total ou parcial;
d) de que o tempo declarado no processo de inscrição não foi utilizado para aposentadoria voluntária ou compulsória;
e) de que não incorre em nenhuma das hipóteses de impedimento para designação previstas no Decreto nº 45 .604, de 18 de maio de 2011 .
§1º - Nenhum candidato poderá ser designado antes da apresentação da documentação relacionada neste artigo .
§ 2º - os documentos relacionados nos incisos ii e iii deste artigo deverão estar em consonância com o estabelecido nesta resolução .
Art . 57 - A autoridade responsável pela designação deverá fornecer, no ato da designação, o formulário para preenchimento obrigatório de declaração 
de acúmulo ou não de cargos, funções e proventos .
§1º - Na hipótese de acúmulo de cargos, funções e proventos, a escola deverá encaminhar à SrE o processo, devidamente instruído, no prazo máximo 
de cinco dias úteis a contar do início do exercício do candidato designado .
§2º - A SrE deverá observar o mesmo prazo para encaminhamento dos processos à Comissão de Acúmulo de Cargos e Funções da Secretaria de 
Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG.
Art . 58 - A escolha de vagas para a designação online será em processo único com a atribuição de vagas realizada em duas etapas, sendo:
§ 1º - Na primeira etapa ocorrerá a disponibilização e preenchimento das vagas, de acordo com o comporta da escola e a manifestação de preferên-
cia do candidato;
§ 2º - A segunda etapa ocorrerá quando a vaga ofertada na primeira rodada não for preenchida, em decorrência da não comprovação das informações 
pelo candidato ou não comparecimento em tempo hábil .
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§ 3º - Ao servidor designado no processo de designação online e dispensado da função, em decorrência de provimento da vaga será assegurada nova 
participação na segunda etapa de atribuição de vagas .
SEÇÃo iii
DoS rECurSoS
Art . 59 – o recurso contra resultado de designação presencial referente à aplicação do disposto nesta resolução, contendo fundamentação clara e 
sucinta, poderá ocorrer em até 2 (duas) instâncias:
§ 1º - primeira instância, na unidade de Exercício, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados a partir do resultado da designação;
§ 2º - segunda instância à autoridade imediatamente superior, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da ciência, pelo interessado, do teor 
da decisão;
i – o pedido será dirigido à autoridade que proferiu a decisão e deverá ser protocolado na unidade respectiva, 
ii – a autoridade administrativa que receber o pedido terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para decidir sobre sua procedência ou improcedência, e dar 
ciência ao interessado, formalmente;
iii – da decisão proferida caberá recurso à autoridade imediatamente superior, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da ciência, pelo inte-
ressado, do teor da decisão;
IV – a decisão definitiva será comunicada, formalmente, ao requerente em até 15 (quinze) dias úteis, contados a partir do recebimento do recurso.
§3º – o recurso não terá efeito suspensivo e em hipótese alguma será conhecido quando interposto fora do prazo, quando não contiver fundamentação 
clara e precisa ou quando interposto por quem não seja legitimado .
Art . 60 – o recurso contra resultado de designação online referente à aplicação do disposto nesta resolução, contendo fundamentação clara e sucinta, 
por meio de endereço eletrônico disponibilizado para esse fim, poderá ocorrer em até 2 (duas) instâncias:
§ 1º - primeira instância, na Superintendência regional de Ensino, no prazo de 3 (três) dias, contados a partir do resultado da atribuição de vagas 
da segunda rodada;
§ 2º - segunda instância à autoridade imediatamente superior, no prazo de 3 (três) dias, contados a partir da ciência pelo interessado, do teor da deci-
são da primeira instância;
§3º – o recurso não terá efeito suspensivo e em hipótese alguma será conhecido quando interposto fora do prazo, quando não contiver fundamentação 
clara e precisa ou quando não tiver sido apreciada na instância anterior .
SEÇÃo iv
DA DiSPENSA DE SErviDor DESiGNADo
Art . 61 - A dispensa de servidor designado para função pública deve ser feita pela autoridade responsável pela designação, podendo ocorrer a pedido 
ou de ofício .
Art. 62 - Os dados para a dispensa devem ser registrados no Sistema SYSADP, assinado pelo servidor, pela chefia imediata e, em se tratando de ser-
vidor em exercício em escola estadual, visado pelo ANE/IE.
§1º - O Quadro Informativo Cargo/Função Pública – QI, deve ser encaminhado à Diretoria de Pessoal da SRE, no prazo máximo de três dias.
§2º - A dispensa de ofício pode ser formalizada, ainda que sem a assinatura do servidor, no correspondente Quadro informativo .
Art . 63 - o servidor dispensado a pedido só poderá ser novamente designado, depois de decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias da dispensa no mesmo 
município, em qualquer função, quando se tratar de exercício em escola estadual .
§1º - o servidor dispensado a pedido, no município de Belo Horizonte, terá o impedimento disposto no caput deste artigo apenas na Superintendência 
regional de Ensino Metropolitana na qual estava designado .
§ 2º – O servidor dispensado a pedido na função pública de ANE/IE só poderá ser novamente designado para a mesma função, decorrido o prazo de 
60 (sessenta) dias da dispensa no Estado .
Art . 64 - A dispensa de ofício do servidor ocorrerá nas seguintes situações:
i – redução do número de aulas ou de turmas ou de setores de inspeção escolar;
ii – provimento do cargo, movimentação ou remanejamento de servidor efetivo;
iii – retorno do titular;
iv - designação em desacordo com a legislação vigente, por responsabilidade do Sistema;
v – alteração da carga horária básica de professor efetivo;
vi – alteração da carga horária do professor designado;
VII – requisição das aulas por professor efetivo habilitado no componente curricular específico, quando assumidas por designado não habilitado.
viii - designação em desacordo com a legislação vigente, por responsabilidade do servidor;
ix – não comparecimento no dia determinado para assumir exercício;
x – ocorrência de faltas no mês, em número superior a 10% (dez por cento) de sua carga horária mensal de trabalho, excetuadas as faltas motivadas 
por licença denegada;
xi – desempenho que não recomende a permanência, após avaliação fundamentada feita pela escola, referendada pelo Colegiado ou pelo Diretor da 
SRE, quando se tratar de ANE/IE;
xii – apresentação de documentação com vício de origem ou adulterada, para lograr designação ou auferir vantagem no exercício da função;
xiii– em decorrência de ter cometido falta grave comprovada, compreendida como:
a) Imposição de castigo físico ou humilhante e/ou agressão física a aluno, a membro da comunidade escolar ou a profissional da escola;
b) Prática de pedofilia, abuso ou assédio sexual.
§1º - A dispensa prevista nos incisos i e ii deste artigo recai sempre em servidor designado para cargo vago .
§2º - Não havendo servidor designado em cargo vago, a dispensa recairá em servidor designado em substituição .
§3º - Na hipótese de haver mais de um servidor designado na situação prevista no §1º ou no §2º deste artigo, a dispensa recai no servidor pior clas-
sificado, na mesma função, observada a ordem de prioridade para designação.
§4º - A dispensa prevista nos incisos i a vii deste artigo não impede nova designação do servidor .
§5º - o servidor dispensado de ofício na hipótese prevista no inciso viii, ix, x e xi deste artigo só poderá ser novamente designado, decorrido o 
prazo de 90 (noventa) dias .
§6º - o servidor dispensado nas hipóteses previstas nos incisos xii e xiii deste artigo só poderá ser novamente designado decorrido o prazo de 5 
(cinco) anos da dispensa .
Art . 65 - A autoridade responsável pela dispensa fundamentada nos incisos xii e xiii do art . 64 encaminhará para o gabinete da Secretaria de Estado 
de Educação relatório e documentação pertinente à dispensa do servidor, para providências junto ao Ministério Público .
CAPÍTuLo vii
DiSPoSiÇÕES FiNAiS
Art. 66 – Compete ao Diretor da Superintendência Regional de Ensino – SRE, ao ANE/IE e ao Diretor ou Coordenador de Escola Estadual, em res-
ponsabilidade solidária, cumprir e fazer cumprir as disposições desta resolução e instruções Complementares .
Art. 67 - É competência do ANE/IE conferir a autenticidade e a exatidão da documentação da escola, referendando-a antes de seu encaminhamento 
à SrE . 
Art . 68 - As situações excepcionais deverão ser analisadas pelo Diretor da Superintendência regional de Ensino e encaminhadas à consideração da 
Secretaria de Estado de Educação .
Art . 69 - Será responsabilizada administrativamente a autoridade que descumprir as normas previstas nesta resolução .
Art. 70 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas, a partir de 1º de janeiro de 2019, as disposições das Resolu-
ções SEE nº 3643, publicada no Diário Oficial de Minas Gerais de 20 de outubro de 2017, da Resolução SEE nº 3660, publicada no Diário Oficial de 
Minas Gerais e republicada em 8 de dezembro de 2017 .
SECrETAriA DE ESTADo DE EDuCAÇÃo, em Belo Horizonte, aos 24 de outubro de 2018 .
(a) WiELAND SiLBErSCHNEiDEr
     Secretário de Estado Adjunto de Educação

ANExo i 
(da resolução SEE nº 3 .995, de 24 de outubro de 2018)

A Secretária de Estado de Educação, no uso de suas atribuições, torna público que estarão abertas as inscrições para candidatos à designação para 
exercício de função pública nas escolas estaduais e para a função de Analista Educacional/Inspetor Escolar, em 2018, de acordo com o seguinte 
cronograma: 

Data/Período Horário Atividade Local

29/10/2018
a 

12/11/2018

10 horas do dia
29/10/2018

às
18 horas do dia

12/11/2018

- inscrição preliminar de candidatos à desig-
nação para atuarem em escolas estaduais e em 
S .r .E

- Correção de possíveis erros nos dados da ins-
crição, de responsabilidade do candidato

internet, pelo endereço eletrônico
www .designaeducacao .mg .gov .br  

20/11/2018 10 horas - Divulgação da lista de classificação preliminar 
dos candidatos inscritos

internet, pelo endereço eletrônico
www .designaeducacao .mg .gov .br

21/11/2018
a

27/11/2018

10 horas do dia
21/11/2018

às 
18 horas do dia 

27/11/2018

- Correção ou alteração dos dados informados 
na primeira etapa, se necessário .

internet, pelo endereço eletrônico
www .designaeducacao .mg .gov .br  

04/12/2018  A partir das 
10 horas

- Divulgação da classificação definitiva dos can-
didatos inscritos 

internet, pelo endereço eletrônico
www .designaeducacao .mg .gov .br  

ANExo ii 
(da resolução SEE nº 3 .995, de 24 de outubro de 2018)

HABiLiTAÇÃo, ESCoLAriDADE e ForMAÇÃo ESPECiALiZADA, exigidas para atuar em escolas da rede Estadual de Ensino .
1. CARGO: ANE – Analista Educacional/Inspetor Escolar:
- Curso de Pedagogia com habilitação em inspeção Escolar; ou 
- Curso de licenciatura plena em Pedagogia estruturada pela Resolução CNE/CP nº 1/2006; ou
- Curso de licenciatura plena em qualquer área do conhecimento acrescida de especialização em inspeção Escolar .
2 . CArGo: ASB – Auxiliar de Serviços de Educação Básica:
- Ensino Fundamental incompleto .
3 . CArGo: ATB – Assistente Técnico de Educação Básica:
- Curso Técnico em nível médio ou Curso Normal em nível médio;
- Bacharelado, Tecnólogo ou Licenciatura em qualquer área do conhecimento . 
3.1 CARGO: ATB – Assistente Técnico de Educação Básica - para atuar nos Centros de Apoio Pedagógico às Pessoas com Deficiência Visual (CAP) 
e Núcleos de Capacitação na Área de Deficiência Visual, para atividades de digitação e encadernação, deverá ser comprovada habilitação e escolari-
dade exigidas no item 3 (três) e a formação especializada:
- Curso de Sistema Braille (processo de leitura, escrita e transcrição);
- Curso de Código Matemático Unificado.
observação: no ato da designação, o candidato deverá declarar que possui conhecimentos em informática (digitação, digitalização e impressão) e 
no uso de aplicativos do Windows, experiência em operação de máquinas de encadernação, transcrição e impressão computadorizada de textos em 
Braille, nos termos da resolução SEE nº 2 .897, de 2016 .
3.2 CARGO: ATB – Assistente Técnico de Educação Básica – para atuar nas atividades de secretaria dos Centros de Capacitação de Profissionais da 
Educação e de Atendimento às Pessoas com Surdez (CAS) e Núcleos de Capacitação na área da Surdez, o candidato deverá comprovar habilitação e 
escolaridade exigidas no item 3, resultado de avaliação satisfatória nos termos da resolução SEE nº 2 .903, de 2016, e ter domínio de informática .
requisito: ser ouvinte .
4 . CArGo: EEB – Especialista em Educação Básica para atuar na rede Estadual de Ensino
- Curso de Pedagogia com habilitação em Orientação Educacional e/ou Supervisão Escolar; ou
- Curso de Pedagogia estruturado nos termos da Resolução CNE/CP nº 1/2006; ou  
- Curso de licenciatura plena em qualquer área do conhecimento, acrescido de especialização lato sensu em: orientação Educacional ou Supervisão 
Educacional ou Coordenação Pedagógica ou Gestão Escolar ou Gestão Educacional ou Gestão do Trabalho Pedagógico ou Gestão Escolar integrada: 
Administração, orientação, Supervisão e inspeção Escolar, dentre outras formações estruturadas no âmbito da organização do trabalho pedagógico 
e do processo de ensino-aprendizagem .

ANExo iii
(da resolução SEE nº 3 .995, de 24 de outubro de 2018)

HABiLiTAÇÃo e ESCoLAriDADE exigidas para atuar em escolas da rede Estadual de Ensino de Minas Gerais .
As declarações de matrícula em cursos de graduação, expedidas pelas instituições de ensino superior em período de férias e recessos escolares, e as 
dos cursos na modalidade de Educação a Distância (EaD) são válidas, ainda que não mencionem a informação referente à frequência do candidato 
no curso .
1 . ProFESSor DE EDuCAÇÃo BáSiCA – para atuar como rEGENTE DE TurMA NoS ANoS iNiCiAiS Do ENSiNo FuNDAMENTAL, 
PROFESSOR EVENTUAL, PROFESSOR PARA O ENSINO DO USO DA BIBLIOTECA/MEDIADOR DE LEITURA E EM PROJETOS AUTO-
riZADoS PELA SEEMG .

 CriTÉrioS PArA CLASSiFiCAÇÃo

Habilitação e Escolaridade Comprovante Símbolo de vencimento 
da designação

1º

- Curso de Pedagogia com habilitação para lecionar nos anos 
iniciais do ensino fundamental ou

- Curso de Pedagogia cujo histórico escolar comprove estudo 
de Metodologias de Ensino e Estrutura e Funcionamento do 
Ensino Fundamental e Prática de Ensino – Estágio Supervi-
sionado com carga horária mínima de 300h ou sem restrição 
de carga horária, para os cursos concluídos anteriormente à 
edição da Lei 9.394/1996 ou

- Curso de licenciatura plena em Normal Superior

-Diploma registrado ou declaração de 
conclusão de curso acompanhada do 
histórico escolar

PEBD1A

2º - Curso Normal em nível médio - Magistério das séries ini-
ciais do Ensino Fundamental 

- Diploma registrado ou declaração 
de conclusão acompanhada de histó-
rico escolar

PEBS1A 

2 . ProFESSor DE EDuCAÇÃo BáSiCA – para atuar nos ANoS FiNAiS Do ENSiNo FuNDAMENTAL ou ENSiNo MÉDio CoMo 
REGENTE DE AULAS dos componentes curriculares da Base Comum Nacional e da Parte Diversificada do Currículo, à exceção de Educação 
Física e Ensino religioso . 

CriTÉrioS PArA CLASSiFiCAÇÃo

Habilitação e Escolaridade Comprovante
Símbolo de 

vencimento da 
designação

1º

- Licenciatura plena com habilitação específica na disciplina da designa-
ção ou

- Licenciatura plena regulamentada pela Portaria MEC nº 399/1989, com 
habilitação específica na disciplina da designação ou

- Bacharelado ou Tecnólogo acrescido de curso de formação pedagógica 
para graduados não licenciados (realizado, estritamente, nos termos da 
Resolução CNE/CEB nº 2, de 1997 ou do art. 14 da Resolução CNE/CP nº 
2, de 2015), com habilitação específica na disciplina da designação ou

- Registro “D” (Definitivo) ou Registro “S” (Suficiência) de habilitação 
para o ensino médio, específica na disciplina da designação

- Diploma registrado ou declaração de 
conclusão de curso acompanhada do his-
tórico escolar

- Certificado de curso de formação peda-
gógica para graduados não licenciados

- registro “D” ou registro “S”

PEBD1A

2º

- Licenciatura curta de habilitação específica na disciplina da designação 
ou

- Licenciatura plena regulamentada pela Portaria MEC nº 399/1989, da 
qual conste habilitação para anos finais do ensino fundamental, na disci-
plina da designação ou

Registro “D” (Definitivo) ou Registro “S” (Suficiência) de habilitação 
para os anos finais do ensino fundamental, específica na disciplina da 
designação

- Diploma registrado ou declaração de 
conclusão de curso acompanhada do his-
tórico escolar

- registro “D” ou registro “S”’

PEBS1A

3º - Matrícula e frequência em um dos 3 (três) últimos períodos em curso de 
licenciatura plena de habilitação específica na disciplina da designação

- Autorização para lecionar – 1ª 
prioridade PEBS1A

4º

- Bacharelado ou Tecnólogo com habilitação específica na disciplina da 
designação ou

- Bacharelado ou Tecnólogo em qualquer área do conhecimento, acrescido 
de pós-graduação (lato sensu ou stricto sensu) com habilitação específica 
na disciplina da designação ou

- Licenciatura plena com habilitação em componente curricular afim, cujo 
histórico comprove formação para a disciplina da designação 

- Autorização para lecionar – 2ª 
prioridade PEBS1A

5º
- Licenciatura plena com habilitação em outro componente curricular, 
acrescida de pós-graduação (lato sensu ou stricto sensu), com habilitação 
específica na disciplina da designação

- Autorização para lecionar – 3ª 
prioridade PEBS1A

6º

- Licenciatura curta com habilitação em outro componente curricular, cujo 
histórico comprove formação para a disciplina da designação ou

- Licenciatura curta com habilitação em outro componente curricular, 
acrescida de pós-graduação (lato sensu ou stricto sensu), com habilitação 
específica na disciplina da designação ou

- Bacharelado ou tecnólogo, cujo histórico comprove formação para a dis-
ciplina da designação ou

- Bacharelado ou tecnólogo em qualquer área do conhecimento acrescido 
de pós-graduação (lato sensu ou stricto sensu), com habilitação específica 
na disciplina da designação

- Autorização para lecionar – 4ª 
prioridade PEBS1A

7º
- Matrícula e frequência a partir do 3º período, exceto nos três últimos, 
em curso de licenciatura plena com habilitação específica na disciplina da 
designação

- Autorização para lecionar – 5ª 
prioridade PEBS1A

8º

- Matrícula e frequência a partir do 3º período em curso de licenciatura 
plena com habilitação em outro componente curricular, cujo histórico com-
prove formação para a disciplina da designação ou 

- Matrícula e frequência a partir do 3º período em curso de bacharelado 
ou tecnólogo, cujo histórico comprove formação para a disciplina da 
designação

- Autorização para lecionar – 6ª 
prioridade PEBS1A

9º

- Curso de capacitação ou aperfeiçoamento ou extensão ou experiência 
atestada por autoridade de ensino da localidade, acrescido do comprovante 
de escolaridade, para atuar nas áreas de Arte e Cultura ou disciplinas de 
preparação para o trabalho, oferecidas na parte diversificada do currículo 
ou

- Curso de capacitação ou aperfeiçoamento ou extensão ou experiência 
atestada por autoridade de ensino da localidade, acrescido do comprovante 
de escolaridade e comprovante de matrícula e frequência, no mínimo, em 
nível intermediário de curso de L .E .M, ministrado por escola de idiomas, 
para lecionar Língua Estrangeira Moderna (L .E .M .) 

- Para lecionar Língua Estrangeira Moderna (L .E .M), apresentar compro-
vante de escolaridade, acrescido de:
- curso de capacitação ou de aperfeiçoamento ou de extensão; ou
-  comprovante de matrícula e frequência, expedido por escola de idiomas, 
no mínimo, em nível intermediário; ou
- experiência atestada por autoridade de ensino da localidade

- Autorização para lecionar – 7ª 
prioridade PEBS1A

3 . ProFESSor DE EDuCAÇÃo BáSiCA – para atuar como regente de Aulas de EDuCAÇÃo FÍSiCA .

CriTÉrioS PArA CLASSiFiCAÇÃo

Habilitação e Escolaridade Comprovante Símbolo de vencimento 
da designação

1º

- Licenciatura plena em Educação Física ou 

- Curso superior (bacharelado) em Educação Física, acrescido de 
curso de formação pedagógica para graduados não licenciados 
(realizado, estritamente, nos termos da Resolução CNE/CEB nº 
2, de 1997 ou do art. 14 da Resolução CNE/CP nº 2, de 2015), 
com habilitação em Educação Física

- Diploma registrado ou declaração de 
conclusão de curso acompanhada do his-
tórico escolar

- Certificado de curso de formação peda-
gógica para graduados não licenciados

PEBD1A

2º - Licenciatura curta em Educação Física
- Diploma registrado ou declaração de 
conclusão de curso acompanhada do his-
tórico escolar

PEBS1A

3º - Matrícula e frequência em um dos 3 (três) últimos períodos em 
curso de licenciatura plena em Educação Física 

- Autorização para lecionar – 1ª 
prioridade PEBS1A

4º
- Matrícula e frequência a partir do 3º período, exceto nos três 
últimos, em curso de licenciatura plena em Educação Física ou

- Bacharelado em Educação Física 

- Autorização para lecionar – 2ª 
prioridade PEBS1A

5º - Matrícula e frequência a partir do 3º período em curso de 
Bacharelado em Educação Física

- Autorização para lecionar – 3ª 
prioridade PEBS1A

6º
- Estudos adicionais em Educação Física ou

- Técnico em Educação Física
- Autorização para lecionar – 4ª 
prioridade PEBS1A

7º
- Curso de capacitação ou aperfeiçoamento ou extensão ou expe-
riência docente em Educação Física, atestada por autoridade de 
ensino da localidade, acrescido do comprovante de escolaridade

- Autorização para lecionar – 5ª 
prioridade PEBS1A
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4 . ProFESSor DE EDuCAÇÃo BáSiCA – para atuar como regente de Aulas de ENSiNo rELiGioSo nos Anos Finais do Ensino 
Fundamental

CriTÉrioS PArA CLASSiFiCAÇÃo

Habilitação e Escolaridade Comprovante
Símbolo de 

vencimento da 
designação

1º

- Licenciatura plena em Ensino religioso, Ciências da religião ou Educa-
ção religiosa ou

- Licenciatura plena em qualquer área do conhecimento, cuja matriz curricu-
lar inclua conteúdo relativo a Ciências da Religião, Metodologia e Filosofia 
do Ensino religioso ou Educação religiosa, com carga horária mínima de 
500 horas ou

- Licenciatura plena em qualquer área do conhecimento ou curso superior 
(bacharelado ou tecnólogo) com curso de formação pedagógica para gradua-
dos não licenciados (realizado, estritamente, nos termos da Resolução CNE/
CEB nº 2, de 1997 ou do art. 14 da Resolução CNE/CP nº 2, de 2015), em 
qualquer área do conhecimento, acrescido de pós-graduação stricto sensu, em 
nível de mestrado ou doutorado, em Ensino religioso ou Ciências da reli-
gião, reconhecido e recomendado pela CAPES ou

- Licenciatura plena em qualquer área do conhecimento ou curso superior 
(bacharelado ou tecnólogo) com curso de formação pedagógica para gradua-
dos não licenciados (realizado, estritamente, nos termos da Resolução CNE/
CEB nº 2, de 1997 ou do art. 14 da Resolução CNE/CP nº 2, de 2015), em 
qualquer área do conhecimento, acrescido de pós-graduação lato sensu em 
Ensino religioso ou Ciências da religião, com carga horária mínima de 360 
horas e oferecido por instituição de ensino superior credenciada, nos termos 
da Lei Federal nº 9 .394, de 1996 ou

- Licenciatura plena em qualquer área do conhecimento ou curso superior 
(bacharelado ou tecnólogo) com curso de formação pedagógica para gradua-
dos não licenciados (realizado, estritamente, nos termos da Resolução CNE/
CEB nº 2, de 1997 ou do art. 14 da Resolução CNE/CP nº 2, de 2015), em 
qualquer área do conhecimento, acrescido de curso de Metodologia e Filo-
sofia do Ensino Religioso, oferecido até 6/1/2005, data da publicação da Lei 
nº 15 .434, de 2005, por entidade ou instituição de ensino credenciada e reco-
nhecida pela SEE ou

- Registro “D” (Definitivo) ou “S” (Suficiência) para o ensino médio em qual-
quer área do conhecimento, acrescido de curso de Metodologia e Filosofia 
do Ensino Religioso, oferecido até 6/1/2005, data da publicação da Lei nº 
15 .434, de 2005, por entidade ou instituição de ensino credenciada e reco-
nhecida pela SEE

- Diploma registrado ou declaração de 
conclusão acompanhada de histórico 
escolar

- Certificado do curso de pós-graduação 
lato sensu

- Certificado do curso de Metodologia e 
Filosofia do Ensino Religioso

- Registro “D” ou “S” e certificado do 
curso de Metodologia e Filosofia do 
Ensino religioso

PEBD1A

2º
- Licenciatura curta em qualquer área do conhecimento, cuja matriz curricu-
lar inclua conteúdo relativo a Ciências da Religião, Metodologia e Filosofia 
do Ensino religioso ou Educação religiosa, com carga horária mínima de 
500 horas

- Diploma registrado ou declaração de 
conclusão acompanhada de histórico 
escolar do curso de licenciatura curta 

PEBS1A

3º
- Licenciatura curta em qualquer área do conhecimento, acrescida de pós-gra-
duação lato sensu em Ensino religioso ou Ciências da religião, com carga 
horária mínima de 360 horas e oferecido por instituição de ensino superior 
devidamente credenciada nos termos da Lei Federal nº 9 .394, de 1996

- Diploma registrado ou declaração de 
conclusão acompanhada de histórico 
escolar do curso de Licenciatura curta 
e certificado do curso de pós-gradua-
ção lato sensu em Ensino religioso ou 
Ciências da religião

PEBS1A

4º

- Licenciatura curta em qualquer área do conhecimento, acrescida de curso de 
Metodologia e Filosofia do Ensino Religioso, oferecido até 6/1/2005, data da 
publicação da Lei nº 15 .434, de 2005, por entidade ou instituição de ensino 
credenciada e reconhecida pela SEE ou
- Registro “D” (Definitivo) ou “S” (Suficiência) para o ensino fundamen-
tal em qualquer área do conhecimento, acrescido de curso de Metodologia e 
Filosofia do Ensino Religioso, oferecido até 6/1/2005, data da publicação da 
Lei nº 15 .434, de 2005, por entidade ou instituição de ensino credenciada e 
reconhecida pela SEE

- Diploma registrado ou declaração de 
conclusão acompanhada de histórico 
escolar do curso de licenciatura curta e 
certificado do curso de Metodologia e 
Filosofia do Ensino Religioso

- Registro “D” ou “S” e certificado do 
curso de Metodologia e Filosofia do 
Ensino religioso

PEBS1A

5º
- Matrícula e frequência em um dos três últimos períodos, em curso de licen-
ciatura plena em Ensino religioso ou Ciências da religião ou Educação 
religiosa 

- Autorização para lecionar – 1ª 
prioridade PEBS1A

6º
- Licenciatura plena em qualquer área do conhecimento, cuja matriz curricu-
lar inclua conteúdo relativo a Ciências da Religião, Metodologia e Filosofia 
do Ensino religioso ou Educação religiosa

- Autorização para lecionar – 2ª 
prioridade PEBS1A

7º
- Matrícula e frequência, a partir do 3º período, em curso de licenciatura plena 
em qualquer área do conhecimento, cuja matriz curricular inclua conteúdo 
relativo a Ciências da Religião, Metodologia e Filosofia do Ensino Religioso 
ou Educação religiosa

- Autorização para lecionar – 3ª 
prioridade PEBS1A

8º

- Matrícula e frequência, em qualquer período, em curso de licenciatura plena 
em qualquer área do conhecimento, acrescido de certificado de curso de 
Metodologia e Filosofia do Ensino Religioso, oferecido até 6/1/2005, data da 
publicação da Lei nº 15 .434, de 2005, por entidade ou instituição de ensino 
credenciada e reconhecida pela SEE

- Autorização para lecionar – 4ª 
prioridade PEBS1A

9º
- Curso Normal em nível médio, acrescido de certificado de curso de Metodo-
logia e Filosofia do Ensino Religioso, oferecido até 6/1/2005, data da publica-
ção da Lei nº 15 .434, de 2005, por entidade ou instituição de ensino creden-
ciada e reconhecida pela SEE

- Autorização para lecionar – 5ª 
prioridade PEBS1A

ANExo iv
(da resolução SEE nº 3 .995, de 24 de outubro de 2018)

HABiLiTAÇÃo, ESCoLAriDADE E ForMAÇÃo ESPECiALiZADA, exigidas para atuar na modalidade de EDuCAÇÃo ESPECiAL .
QuADro i
Habilitação e escolaridade exigidas para atuar nas funções de Tradutor e intérprete de Libras e Guia intérprete, Apoio à Comunicação, Linguagens 
e Tecnologias Assistivas, Atendimento Educacional Especializado (AEE) – Sala de recursos, nas escolas e nas atividades desenvolvidas no CAP, 
CAS e Núcleos .

CriTÉrioS PArA CLASSiFiCAÇÃo

Habilitação e Escolaridade Comprovante Símbolo de vencimento 
da designação

1º

- Licenciatura plena em qualquer área do conhecimento ou

- Curso superior (bacharelado ou tecnólogo), acrescido de curso 
de formação pedagógica para graduados não licenciados (reali-
zado estritamente, nos termos da Resolução CNE/CEB n° 2, de 
1997 ou do art. 14 da Resolução CNE/CP nº 2, de 2015) em qual-
quer área do conhecimento

- Diploma registrado ou declaração de conclu-
são acompanhada de histórico escolar 

- Certificado de curso de formação pedagógica 
para graduados não licenciados 

PEBD1A

2º - Licenciatura curta em qualquer área do conhecimento ou
- Diploma registrado ou declaração de conclu-
são de curso acompanhada de histórico escolar PEBS1A

3º - Curso superior (bacharelado ou tecnólogo) em qualquer área 
do conhecimento - Autorização para lecionar – 1ª prioridade PEBS1A

4º - Matrícula e frequência em um dos 3 (três) últimos períodos em 
curso de licenciatura plena em qualquer área do conhecimento - Autorização para lecionar – 2ª prioridade PEBS1A

5º
- Matrícula e frequência a partir do 2º período, exceto nos três 
últimos, em curso de licenciatura plena em qualquer área do 
conhecimento

- Autorização para lecionar – 3ª prioridade PEBS1A

6º - Matrícula e frequência a partir do 2º período em curso superior 
(bacharelado ou tecnólogo) em qualquer área do conhecimento - Autorização para lecionar – 4ª prioridade PEBS1A

7º - Curso Normal em nível médio (*) - Autorização para lecionar – 5ª prioridade PEBS1A

8º - Curso em nível médio - exclusivamente para candidatos à fun-
ção de Tradutor e intérprete de Libras - Autorização para lecionar – 6ª prioridade PEBS1A

* observação: independente da etapa de ensino .

1 . ANALiSTA DE EDuCAÇÃo BáSiCA – AEB – para atuar nas funções de Assistente Social, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Psicólogo ou Tera-
peuta ocupacional .

CriTÉrioS PArA CLASSiFiCAÇÃo

Habilitação, Escolaridade e Formação Especializada Comprovante
Símbolo de 

vencimento da 
designação

1º
- Curso superior de graduação específica e registro no órgão 
de classe, conforme exigência de lei, acrescido de pós-gra-
duação em Educação Especial ou Educação inclusiva .

- Diploma registrado ou declaração de conclusão 
acompanhada de histórico escolar

- Comprovante do registro do órgão de classe

- Certificado de curso de pós-graduação

AEBD1A

2º
- Curso superior de graduação específica e registro no órgão 
de classe, conforme exigência de lei, acrescido de cursos 
de aperfeiçoamento ou atualização, perfazendo, no mínimo, 
uma carga horária de 120 horas

- Diploma registrado ou declaração de conclusão 
acompanhada de histórico escolar

- Comprovante do registro do órgão de classe

- Certificados de cursos específicos

AEBD1A

3º - Curso superior de graduação específica e registro no órgão 
de classe, conforme exigência de lei

- Diploma registrado ou declaração de conclusão 
acompanhada de histórico escolar

- Comprovante do registro do órgão de classe
AEBD1A

2 . ESPECiALiSTA EM EDuCAÇÃo BáSiCA (EEB) – para atuar em escola especial e em projetos autorizados pela SEE .
o candidato deverá comprovar habilitação e a escolaridade previstas no item 4, do Anexo ii, acrescidas da seguinte formação especializada .

CriTÉrioS PArA CLASSiFiCAÇÃo
Formação Especializada Comprovante

1º
- Licenciatura Plena em Educação Especial ou

- Pós-graduação em Educação Especial ou Educação inclusiva

- Diploma registrado ou declaração de conclusão acompanhada de 
histórico escolar

- Certificado de curso de pós-graduação

2º

- Pós-graduação em Psicopedagogia ou

- Curso de aperfeiçoamento ou atualização, perfazendo um total de, 
no mínimo, 120 horas nas áreas de deficiência intelectual ou deficiên-
cia intelectual associada a outra deficiência ou transtornos globais do 
desenvolvimento, oferecido por instituição de ensino credenciada .

- Certificado de curso de pós-graduação

- Certificado de curso de aperfeiçoamento ou atualização

 
3. ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO BÁSICA (EEB) – para atuar nos Centros de Apoio Pedagógico às Pessoas com Deficiência Visual (CAP) e 
Núcleos de Capacitação na Área de Deficiência Visual.
o candidato deverá comprovar habilitação e escolaridade exigidas no item 4 do Anexo ii, acrescidas da seguinte formação especializada, oferecida 
por instituição de ensino credenciada . 
observação – no ato da designação o candidato deverá declarar que possui conhecimentos em informática (digitação, digitalização e impressão) e 
no uso de aplicativos do Windows, experiência no uso do software e leitor de tela – NVDA e no uso de Padrão Mecdaisy, flexibilidade de horários, 
disponibilidade para viagens, nos termos da resolução SEE nº 2 .897, de 2016 . 

Formação Especializada Comprovante
- Curso de Sistema Braille (processo de leitura, escrita e transcrição); e

- Curso de Alfabetização pelo Sistema Braille; e

- Curso de Baixa Visão, Orientação e Mobilidade e de Código Matemático Unificado.

- Certificados dos cursos específicos

4. ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO BÁSICA (EEB) - para atuar nos Centros de Capacitação de Profissionais da Educação e de Atendimento às 
Pessoas com Surdez (CAS) e Núcleos de Capacitação na área da Surdez .
o candidato deverá comprovar habilitação e escolaridade exigidas no item 4 do Anexo ii .
observação: no ato da designação o candidato deverá apresentar resultado de avaliação satisfatória, nos termos da resolução SEE nº 2 .903, de 2016, 
e declarar que possui flexibilidade de horários e disponibilidade para viagens.
5 . ProFESSor DE EDuCAÇÃo BáSiCA (PEB) para atuar em escola especial e em escolas que mantêm parceria com a SEEMG como regente 
de Turma nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Eventual, Professor para o Ensino do Uso da Biblioteca-Mediador de Leitura, Oficina Pedagó-
gica e Projetos autorizados pela SEEMG .
o candidato deverá comprovar habilitação e escolaridade previstas no item 1 do Anexo iii, acrescidas da seguinte formação especializada . 
Para atuar nas Oficinas Pedagógicas das escolas especiais da Rede Estadual de Ensino, o candidato deverá declarar, no ato da designação, que possui 
conhecimento na atividade laborativa desenvolvida na oficina ofertada pela escola.

CriTÉrioS PArA CLASSiFiCAÇÃo
Formação Especializada Comprovante

1º
- Licenciatura Plena em Educação Especial ou

- Pós-graduação em Educação Especial ou Educação inclusiva

- Diploma registrado ou declaração de conclusão acompanhada de 
histórico escolar

- Certificado de curso de pós-graduação

2º

- Pós-graduação em Psicopedagogia ou

- Curso de aperfeiçoamento ou atualização, perfazendo um total de, 
no mínimo, 120 horas nas áreas de deficiência intelectual ou deficiên-
cia intelectual associada a outra deficiência ou transtornos globais do 
desenvolvimento, oferecido por instituição de ensino credenciada

- Certificado de curso de pós-graduação

- Certificado de curso de aperfeiçoamento ou atualização

6 - ProFESSor DE EDuCAÇÃo BáSiCA - para atuar no Projeto da EDuCAÇÃo DE JovENS E ADuLToS (EJA) nos Anos Finais do Ensino 
Fundamental, em escolas da rede Estadual de Ensino e em escolas que mantêm parceria com a SEEMG, nas seguintes áreas de conhecimento:
6 .1 - LiNGuAGENS (Língua Portuguesa, Artes e Língua Estrangeira – inglês);
6.2 - CIÊNCIAS HUMANAS (Geografia, História e Ensino Religioso);
6 .3 - MATEMáTiCA;
6 .4 - CiÊNCiAS DA NATurEZA (Ciências) .

CriTÉrioS PArA CLASSiFiCAÇÃo

Habilitação e Escolaridade Comprovante Símbolo de vencimento 
da designação

1º

- Licenciatura plena de habilitação em um dos componentes curri-
culares das áreas de conhecimento ou

- Curso superior (bacharelado ou tecnólogo), acrescido de curso de 
formação pedagógica para graduados não licenciados (realizado, 
estritamente, nos termos da Resolução CNE/CEB nº 2, de 1997 ou 
do art. 14 da Resolução CNE/CP nº 2, de 2015, com habilitação em 
um dos componentes curriculares das áreas de conhecimento

 - Diploma registrado ou declaração de con-
clusão acompanhada de histórico escolar

- Certificado de curso de formação pedagó-
gica para graduados não licenciados PEBD1A

2º - Licenciatura curta com habilitação em um dos componentes curri-
culares das áreas de conhecimento 

- Diploma registrado ou declaração de con-
clusão acompanhada de histórico escolar PEBS1A

3º
- Matrícula e frequência em um dos 3 (três) últimos períodos em 
curso de licenciatura plena de habilitação em um dos componentes 
curriculares das áreas de conhecimento

- Autorização para lecionar – 1ª prioridade PEBS1A

4º
- Licenciatura plena em outro componente curricular, cujo histórico 
comprove formação em um dos componentes curriculares das áreas 
de conhecimento

- Autorização para lecionar – 2ª prioridade PEBS1A

5º
- Curso superior (bacharelado ou tecnólogo), cujo histórico com-
prove formação em um dos componentes curriculares das áreas de 
conhecimento

- Autorização para lecionar – 3ª prioridade PEBS1A

6º
- Matrícula e frequência a partir do 2º período, exceto nos três últi-
mos, em curso de licenciatura plena de habilitação em um dos com-
ponentes curriculares das áreas de conhecimento

- Autorização para lecionar – 4ª prioridade PEBS1A

7º
- Matrícula e frequência em curso superior (bacharelado ou tecnó-
logo), cujo histórico comprove formação em um dos componentes 
curriculares das áreas de conhecimento

- Autorização para lecionar – 5ª prioridade PEBS1A

7 . ProFESSor DE EDuCAÇÃo BáSiCA 
7 .1 para atuar como regente de Aulas de EDuCAÇÃo FÍSiCA no Projeto da EDuCAÇÃo DE JovENS E ADuLToS (EJA) nos Anos Finais 
do Ensino Fundamental, na modalidade de Educação Especial, em escolas da rede Estadual de Ensino e em escolas que mantêm parceria com a 
SEEMG

CriTÉrioS PArA CLASSiFiCAÇÃo

Habilitação e Escolaridade Comprovante
Símbolo de 

vencimento da 
designação

1º

- Licenciatura plena em Educação Física ou 

- Curso superior (bacharelado) em Educação Física, acrescido de 
curso de formação pedagógica para graduados não licenciados (rea-
lizado, estritamente, nos termos da Resolução CNE/CEB nº 2, de 
1997 ou do art. 14 da Resolução CNE/CP nº 2, de 2015, com habi-
litação em Educação Física

- Diploma registrado ou declaração de con-
clusão acompanhada de histórico escolar 

- Certificado de curso de formação pedagó-
gica para graduados não licenciados

PEBD1A

2º - Licenciatura curta em Educação Física - Diploma registrado ou declaração de con-
clusão acompanhada de histórico escolar PEBS1A

8 . ProFESSor DE EDuCAÇÃo BáSiCA – para lecionar LiBrAS:

8 .1 – no Projeto “instrutor de Libras” promovido pela SEEMG o candidato deverá apresentar, no ato da designação, comprovante de conclusão de 
curso de formação para Instrutor de Libras oferecido pela SEEMG, nos anos de 2012 ou 2017, ser surdo, ter flexibilidade de horários e disponibi-
lidade para viagens .
8.2 - nos Centros de Capacitação de Profissionais da Educação e de Atendimento às Pessoas com Surdez (CAS) e Núcleos de Capacitação e Apoio 
Pedagógico às Escolas de Educação Básica, o candidato deverá apresentar, no ato da designação, resultado de avaliação satisfatória, nos termos da 
Resolução SEE nº 2.903, de 2016, ser surdo, ter flexibilidade de horários, disponibilidade para viagens e apresentar comprovante de conclusão de 
curso de formação para instrutor de Libras oferecido pela SEEMG, nos anos de 2012 ou 2017 .

CriTÉrioS PArA CLASSiFiCAÇÃo

Habilitação Escolaridade e Formação Especializada Comprovante
Símbolo de 
vencimento

da designação

1° - Licenciatura em Letras Libras - Diploma registrado ou declaração de conclusão 
acompanhada do histórico escolar PEBD1A

2º
- Licenciatura plena em qualquer área do conhecimento, acres-
cida de Proficiência no Ensino da Língua Brasileira de Sinais 
– ProLiBrAS 

- Diploma registrado ou declaração de conclusão 
acompanhada do histórico escolar

- Certificação do PROLIBRAS
PEBD1A

3º

- Licenciatura curta em qualquer área do conhecimento, acrescida 
de Proficiência no Ensino da Língua Brasileira de Sinais – PRO-
LiBrAS ou

- Curso Superior (bacharelado ou tecnólogo) em qualquer área do 
conhecimento, acrescido de Proficiência no Ensino da Língua Bra-
sileira de Sinais – ProLiBrAS

- Diploma registrado ou declaração de conclusão 
acompanhada do histórico escolar

- Certificação do PROLIBRAS
PEBS1A
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4º
- Matrícula e frequência, a partir do 2° período no curso de Licen-
ciatura em Letras-Libras, acrescido de Proficiência no Ensino da 
Língua Brasileira de Sinais – ProLiBrAS

- Autorização para Lecionar – 1ª prioridade . PEBS1A

5°
- Matrícula e frequência, a partir do 2° período em curso de licen-
ciatura ou de graduação (bacharelado ou tecnólogo), em qualquer 
área do conhecimento, acrescido de Proficiência no Ensino da Lín-
gua Brasileira de Sinais – ProLiBrAS 

- Autorização para lecionar – 2ª prioridade PEBS1A

6° - Ensino Médio completo, acrescido de Proficiência no Ensino da 
Língua Brasileira de Sinais – ProLiBrAS - Autorização para lecionar – 3ª prioridade PEBS1A

7° 
- Ensino Médio completo, acrescido de Curso de Formação de ins-
trutor de Libras, com carga horária mínima de 180 horas, ofere-
cido pela SEEMG ou por instituições representativas da Comu-
nidade Surda 

- Autorização para lecionar – 4ª prioridade PEBS1A

9 . ProFESSor DE EDuCAÇÃo BáSiCA – para atuar na função de TrADuTor E iNTÉrPrETE DE LiBrAS . 
o candidato deverá comprovar a formação especializada, seguida da habilitação e escolaridade previstas no QuADro i deste Anexo .
Observação: para atuar no CAS na função de Tradutor e Intérprete de Libras o candidato deverá declarar, no ato da designação, que possui flexibili-
dade de horários, disponibilidade para viagens e apresentar resultado de avaliação satisfatória, nos termos da resolução SEE nº 2 .903, de 2016 .
rEQuiSiTo: ser ouvinte .

CriTÉrioS PArA CLASSiFiCAÇÃo
Formação Especializada Comprovante

1º - Bacharelado em Letras/Libras com habilitação em Língua Brasileira de 
Sinais

- Diploma registrado ou declaração de conclusão acompa-
nhada do histórico escolar

2º - Tecnólogo em Comunicação Assistiva – Libras e Braille - Diploma registrado ou declaração de conclusão acompa-
nhada do histórico escolar

3º - Certificação de Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/
Língua Portuguesa (ProLiBrAS) Certificação do PROLIBRAS

4º - Avaliação de proficiência em Tradução e Interpretação de Libras/Língua 
Portuguesa com resultado Apto realizado pelo CAS/MG

- Comprovante de Resultado de Avaliação emitido pelo CAS/
MG, com resultado Apto .

5º
- Avaliação de proficiência em Tradução e Interpretação de Libras/Língua 
Portuguesa com resultado de autorização especial sem restrição, realizado 
pelo CAS/MG

- Comprovante de resultado de Avaliação emitido pelo CAS 
MG, com resultado de autorização especial sem restrição .

6º
- Avaliação de proficiência em Tradução e Interpretação de Libras/Língua 
Portuguesa com resultado de autorização especial com restrição, realizado 
pelo CAS/MG

- Comprovante de Resultado de Avaliação emitido pelo CAS/
MG, com resultado de autorização especial com restrição

10 . ProFESSor DE EDuCAÇÃo BáSiCA para atuar na função de GuiA iNTÉrPrETE . 
o candidato deverá comprovar habilitação e a escolaridade previstas no QuADro i deste Anexo, acrescidas da seguinte formação especializada 
oferecida por instituição de ensino credenciada .
rEQuiSiTo: ser ouvinte e vidente

CriTÉrioS PArA CLASSiFiCAÇÃo 
Formação Especializada Comprovante

1º - Licenciatura plena em Educação Especial - Diploma registrado ou declaração de conclusão acompa-
nhada do histórico escolar

2º - Curso Superior de Tecnologia em Comunicação Assistiva Libras e Braille - Diploma registrado ou declaração de conclusão acompa-
nhada do histórico escolar

3º - Pós-graduação em Surdocegueira - Certificado de curso de pós-graduação

4º

- Curso em Surdocegueira de, no mínimo, 40 horas e 

- Curso de Libras de, no mínimo, 180 horas e 

- Curso de Sistema Braille, de orientação e Mobilidade e de Baixa visão, per-
fazendo, no mínimo, uma carga horária total de 120 horas

- Certificados dos cursos específicos

11 . ProFESSor DE EDuCAÇÃo BáSiCA (PEB) para atuar no Atendimento Educacional Especializado (AEE) – Sala de recursos e no Apoio à 
Comunicação, Linguagens e Tecnologias Assistivas .
o candidato deverá comprovar habilitação e escolaridade previstas no QuADro i deste Anexo, acrescidas da seguinte formação especializada .
observação: no ato da designação, o candidato deverá declarar que possui conhecimentos em sistema operacional Windows, navegação na internet, 
utilização de programas educacionais, de programas de tecnologia assistiva, de editores de textos, planilhas e outros programas .

CriTÉrioS PArA CLASSiFiCAÇÃo
Formação Especializada Comprovante

1º - Licenciatura plena em Educação Especial - Diploma registrado ou declaração de conclusão acompa-
nhada do histórico escolar

2º
- Pós-graduação em Educação Especial ou Educação inclusiva ou

- Licenciatura plena em qualquer área do conhecimento cujo histórico com-
prove, no mínimo, 360 horas de conteúdos da Educação Especial

- Certificado de pós-graduação

- Diploma registrado ou declaração de conclusão acompa-
nhada de histórico escolar

3º

- 01 a 06 cursos com, no mínimo, 120 horas cada, nas áreas de deficiência 
intelectual, surdez, física, visual, múltipla e Transtornos Globais do Desen-
volvimento (TGD), oferecidos por instituições de ensino credenciadas, prio-
rizando-se o candidato que comprovar maior número de cursos em áreas 
distintas .

- Certificados dos cursos específicos

12. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – para atuar como Professor nas atividades desenvolvidas no CAP/ Núcleo de Capacitação e Apoio 
Pedagógico às Escolas de Educação Básica .
o candidato deverá comprovar, além da habilitação e escolaridade previstas no QuADro i deste Anexo, formação especializada oferecida por 
instituição de ensino credenciada, em Sistema Braille (processo de leitura, escrita e transcrição), Alfabetização pelo Sistema Braille, Baixa visão e 
Orientação e Mobilidade e em Código Matemático Unificado, cumulativamente como requisito básico.
observação: no ato da designação, o candidato deverá declarar que possui conhecimentos em informática (digitação, digitalização e impressão) e 
no uso de aplicativos do Windows, experiência em operação de máquina Braille, no uso do software leitor de tela – NvDA e do Padrão Mecdaisy, 
flexibilidade de horários e disponibilidade para viagens, nos termos da Resolução SEE nº 2.897, de 2016.
13. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – para atuar como Professor nas atividades desenvolvidas no CAP/ Núcleo de Produção de Tecnolo-
gia Assistiva .
o candidato deverá comprovar, além da habilitação e escolaridade previstas no QuADro i deste Anexo, formação especializada oferecida por 
instituição de ensino credenciada, em Sistema Braille (processo de leitura, escrita e transcrição) e Código Matemático Unificado, cumulativamente 
como requisito básico .
observação: no ato da designação, o candidato deverá declarar que possui conhecimentos em informática (digitação, digitalização e impressão) e no 
uso de aplicativos do Windows, experiência em operação de máquina Braille, no uso do software leitor de tela – NvDA e do Padrão Mecdaisy, nos 
termos da resolução SEE nº 2 .897, de 2016 .
14 . ProFESSor DE EDuCAÇÃo BáSiCA – para atuar como Professor nas atividades desenvolvidas no CAS, no Núcleo de Capacitação da Edu-
cação e Apoio Pedagógico às Escolas de Educação Básica e no Núcleo de Tecnologias e de Adaptação de Material Didático .
o candidato deverá comprovar a habilitação e escolaridade previstas no QuADro i deste Anexo .
observação: no ato da designação, o candidato deverá apresentar resultado de avaliação satisfatória, nos termos da resolução SEE nº 2 .903, de 2016, 
e declarar que possui flexibilidade de horários e disponibilidade para viagens.
Para atuar no Núcleo de Tecnologias e de Adaptação de Material Didático, o candidato deverá declarar, também, que possui domínio em 
informática .
15 . ProFESSor DE EDuCAÇÃo BáSiCA – para atuar na adaptação de conteúdos das áreas de conhecimento Ciências Exatas (Física ou Quí-
mica) e Matemática, nos Centros de Apoio Pedagógico às Pessoas com Deficiência Visual (CAP). 
o candidato deverá comprovar habilitação e escolaridade, previstas no item 2 do Anexo iii, em Física ou Química ou Matemática e formação especia-
lizada em Sistema Braille (processo de leitura, escrita e transcrição) e Código Matemático Unificado, cumulativamente como requisito básico.
observação: no ato da designação, o candidato deverá declarar que possui conhecimento em informática (digitação, digitalização e impressão), no 
uso de aplicativos do Windows e experiência no uso do software leitor de tela – NvDA e do Padrão Mecdaisy .
16 . ProFESSor DE EDuCAÇÃo BáSiCA – para atuar na adaptação de conteúdos das áreas de conhecimento de Ciências Exatas (Física ou Quí-
mica), Matemática e Linguagens (Língua Portuguesa) nos Centros de Capacitação de Profissionais da Educação e de Atendimento às Pessoas com 
Surdez (CAS) e Núcleos de Capacitação na área da Surdez .
o candidato deverá comprovar habilitação e escolaridade, previstas no item 2 do Anexo iii, em Física ou Química ou Matemática ou Língua 
Portuguesa .
observação: no ato da designação, o candidato deverá apresentar resultado de avaliação satisfatória, nos termos da resolução SEE nº 2 .903, de 2016, 
e declarar que possui flexibilidade de horários e disponibilidade para viagens.                       

ANExo v
(da resolução SEE nº 3 .995, de 24 de outubro de 2018)

HABiLiTAÇÃo e ESCoLAriDADE exigidas para atuar na Educação integral e integrada do Ensino Fundamental em escolas da rede Estadual 
de Ensino de Minas Gerais .
1 . ProFESSor DE EDuCAÇÃo BáSiCA – para atuar como regente de Aulas na Educação integral e integrada do Ensino Fundamental na função 
de Professor orientador de Estudos - Acompanhamento Pedagógico .

CriTÉrioS PArA CLASSiFiCAÇÃo 

Habilitação e Escolaridade Comprovante
Símbolo de 

vencimento da 
designação

1º

- Pedagogia ou Normal Superior ou licenciatura plena em Língua 
Portuguesa ou Matemática ou

- Curso superior (bacharelado ou tecnólogo), acrescido de curso de 
formação pedagógica para graduados não licenciados (realizado, 
estritamente, nos termos da Resolução CNE/CEB nº 2, de 1997 ou 
do art. 14 da Resolução CNE/CP nº 2, de 2015), com habilitação em 
Língua Portuguesa ou Matemática .

- Diploma registrado ou declaração de con-
clusão acompanhada de histórico escolar .
- Certificado de curso de formação pedagó-
gica para graduados não licenciados .

PEBD1A

2º - Licenciatura curta em Língua Portuguesa ou em Ciências 
(Matemática)

- Diploma registrado ou declaração de con-
clusão acompanhada de histórico escolar . PEBS1A

3º - Curso Normal em nível médio - Diploma registrado ou declaração de con-
clusão acompanhada de histórico escolar . PEBS1A

2 . ProFESSor DE EDuCAÇÃo BáSiCA – para atuar como regente de Aulas na Educação integral e integrada do Ensino Fundamental na função 
de Professor dos Campos de integração Curricular:
i – Educação Cidadã;
ii – Educação Ambiental e Agroecologia;
iii – Cultura e Artes;
iv – Memória e História das comunidades tradicionais;
v – Pesquisa e inovação Tecnológica;
vi – Esporte e Lazer .

 CriTÉrioS PArA CLASSiFiCAÇÃo 

Habilitação e Escolaridade Comprovante
Símbolo de 

vencimento da 
designação

1º

- Pedagogia ou Normal Superior ou licenciatura plena em qual-
quer área do conhecimento ou

- Curso superior (bacharelado ou tecnólogo), acrescido de 
curso de formação pedagógica para graduados não licenciados 
(realizado, estritamente, nos termos da Resolução CNE/CEB nº 
2, de 1997 ou do art. 14 da Resolução CNE/CP nº 2, de 2015), 
com habilitação em qualquer área do conhecimento .

- Diploma registrado ou declaração de conclusão 
acompanhada de histórico escolar . 
- Certificado de curso de formação pedagógica 
para graduados não licenciados .

PEBD1A

2º - Licenciatura curta em qualquer área do conhecimento - Diploma registrado ou declaração de conclusão 
acompanhada de histórico escolar . PEBS1A

3º - Curso superior (bacharelado ou tecnólogo) em qualquer área 
do conhecimento . - Autorização para PEB/ Oficinas – 1ª prioridade PEBS1A

4º - Matrícula e frequência em um dos 3 (três) últimos períodos de 
curso de licenciatura plena em qualquer área do conhecimento . - Autorização para PEB/ Oficinas – 2ª prioridade PEBS1A

5º
- Matrícula e frequência a partir do 2º período, exceto nos três 
últimos, em curso de licenciatura plena em qualquer área do 
conhecimento . 

- Autorização para PEB/ Oficinas – 3ª prioridade PEBS1A

6º
- Matrícula e frequência a partir do 2º período em curso de 
graduação (bacharelado ou tecnólogo) em qualquer área do 
conhecimento

- Autorização para PEB/ Oficinas – 4ª prioridade PEBS1A

7º
- Curso Normal em nível médio ou

- Curso Técnico 
- Autorização para PEB/ Oficinas – 5ª prioridade PEBS1A

ANExo vi
(da resolução SEE nº 3 .995, de 24 de outubro de 2018)
DECLArAÇÕES A QuE SE rEFErE o iNCiSo x Do ArTiGo 56 DA rESoLuÇÃo SEE Nº 3 .995, de 24 de outubro de 2018 .
01 - NOME DO(a) CANDIDATO(a) À DESIGNAÇÃO: 02 – MASP/DV:
03- CArGo : 04 – MuNiCiPio:
05 - Declara não estar cumprindo sanção por inidoneidade aplicada por qualquer órgão público ou entidade do âmbito federal, estadual ou 
municipal .

_______________________________
ASSiNATurA Do DECLArANTE

06 – Declara que não foi demitido(a) a bem do serviço público, nos últimos cinco anos, nos termos do Parágrafo Único do art . 259, da Lei Esta-
dual nº 869/1952.

_______________________________
ASSiNATurA Do DECLArANTE

7 – Declara não incorrer em nenhuma das hipóteses de impedimento estipuladas no Decreto 45 .604, de 18 de maio de 2011, para designação para 
o exercício de função pública na rede pública estadual .

_______________________________
ASSiNATurA Do DECLArANTE

08 – Declara que não se encontra afastado(a) Preliminarmente à Aposentadoria por invalidez ou Aposentado(a) por invalidez total ou parcial .
_______________________________
ASSiNATurA Do DECLArANTE

 09 – Declara que o tempo informado na inscrição de designação não foi computado para fins de aposentadoria em Regime Próprio de Previdência 
Social (rPPS) ou regime Geral de Previdência Social (rGPS) .

_______________________________
ASSiNATurA Do DECLArANTE

LOCAL ______________________                                                 DATA: ______/____/______
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rEvoGAÇÃo Do ATo DE DESiGNAÇÃo DE 
SECRETÁRIO DE ESCOLA – ATO Nº 1598 /2018

o Secretário de Estado de Educação, em exercício, no uso da com-
petência que lhe atribui o inciso vi do artigo 93 da Constituição do 
Estado, revoga a partir de 01/02/1996, o ato nº 22/94, no que se refere 
à Aprovação de Exercício no Cargo em Comissão de Secretário de 
Escola i, Código Ex 38 ED 203, Símbolo QP 22, de vera Lúcia de Lima 
Marçal, Masp 354905-2, conforme publicado no “MG” de 13/04/1994 
Fl . 19 Col . 02 na EE “Bias Fortes” – 15041, SrE de Barbacena, para 
regularização funcional .

Secretaria de Estado de Educação, em Belo Horizonte, aos 23 de outu-
bro de 2018 .

WiELAND SiLBErSCHNEiDEr
SECrETário DE ESTADo ADJuNTo DE EDuCAÇÃo
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Superintendência de organização 
e Atendimento Educacional

Diretora: vera Lúcia Gonçalves vidigal Maciel
SuBSECrETAriA DE DESENvoLviMENTo 

DA EDuCAÇÃo BáSiCA
SuPEriNTENDÊNCiA DE orGANiZAÇÃo E ATENDiMENTo 
EDuCACioNAL

PORTARIA n.º 1222/2018
Nos termos do artigo 1° da resolução SEE n .º 170, de 29 de janeiro 
de 2002, do artigo 72 da resolução CEE n .º 449, de 1º de agosto de 
2002, fica autorizada, pelo prazo de 04 (quatro) anos, a extensão dos 
anos finais do Ensino Fundamental, no Colégio Católico Comunidade 
resgate, de Ensino Fundamental (anos iniciais), situado na r . Costa 
Carvalho, 76, B . Costa Carvalho, em Juiz de Fora .
O citado estabelecimento passa a identificar-se como Colégio Católico 
Comunidade resgate, de Ensino Fundamental .
SrE – Juiz de Fora

PORTARIA n.º 1223/2018
Nos termos do artigo 1° da resolução SEE n .º 170, de 29 de janeiro de 
2002, do artigo 50 da resolução CEE n .º 449, de 1º de agosto de 2002, 
fica divulgada, a partir de 12 de setembro de 2013, a mudança de pré-
dio da entidade Centro Educacional Elzair Caldeira Ltda – ME, da r . 
Padre Miguel, 62, Centro, em Simonésia para a Praça Getúlio vargas, 
33, Centro, no mesmo município, mantenedora do Centro Educacional 
de Simonésia, de Ensino Fundamental .
SrE – Manhuaçu

PORTARIA n.º 1224/2018
Nos termos do artigo 1° da resolução SEE n .º 170, de 29 de janeiro de 
2002, do artigo 47 da resolução CEE n .º 449, de 1º de agosto de 2002, 
fica autorizada, a partir de 07 de maio de 2018, a mudança do Centro 
Educacional de Simonésia, de Ensino Fundamental, da Av . Governador 
valadares, 10, Centro, em Simonésia para a Praça Getúlio vargas, 33, 
Centro, no mesmo município .
SrE – Manhuaçu

PORTARIA n.º 1225/2018
Nos termos do artigo 1° da resolução SEE n .º 170, de 29 de janeiro de 
2002, do artigo 47 da resolução CEE n .º 449, de 1º de agosto de 2002, 
fica autorizada, a partir de 1º de março de 2001, a mudança da Escola 
Municipal Dona Augusta Alves da Silva, de Ensino Fundamental (anos 
iniciais), da r . orestes Cordeiro, 203, Centro, em Paineiras para a r . 
orestes Cordeiro, 125, Centro, no mesmo município .
SrE – Pará de Minas

PORTARIA n.º 1226/2018
Nos termos do artigo 1° da resolução SEE n .º 170, de 29 de janeiro 
de 2002, do artigo 72 da resolução CEE n .º 449, de 1º de agosto de 
2002, fica autorizada, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a extensão dos 
anos iniciais do Ensino Fundamental, no Colégio Leonardo da vinci, 
de Ensino Fundamental (anos finais) e Ensino Médio, situado na Av. 
Paracatu, 949, B . rosário, em Patos de Minas .
O citado estabelecimento passa a identificar-se como Colégio Leonardo 
da vinci, de Ensino Fundamental e Ensino Médio .
SrE – Patos de Minas
Atos assinados pela Diretora da Superintendência de organização e 
Atendimento Educacional
vera Lúcia Gonçalves vidigal Maciel 
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Superintendências regionais 
de Ensino - SrE

SrE de Barbacena
Retificação - Ato nº 096/2018
rETiFiCA, No(S) ATo(S) de Férias-Prêmio Afastamento, referente 
ao(s) servidor(es): Piedade do rio Grande, EE . “Dr . Antônio Batista do 
Nascimento”, MaSP: 848748-0, Simone Piedade Brasil, PEB i A, Nº de 
Admissão 3, Ato nº 018/2018, publicado em 04/10/2018, por motivo de 
incorreção na data de afastamento, onde se lê: por 2 meses referente ao 
1º quinquênio de exercício, a partir de 18/10/2018, leia-se: por 2 meses 
referente ao 1º quinquênio de exercício, a partir de 24/10/2018.

Retificação - Ato nº 097/2018
rETiFiCA, No(S) ATo(S) de Férias-Prêmio Afastamento, referente 
ao(s) servidor(es): Barbacena, EE . “São Miguel”, MaSP: 323361-6, 
Márcio José da Cunha, PEB I N, Nº de Admissão 2, Ato nº 10/06, 
publicado em 24/03/2006, por acerto funcional, onde se lê: referente ao 
2º quinquênio de férias-prêmio, a contar de 03/04/2006, leia-se: refe-
rente ao 3º quinquênio de férias-prêmio, a contar de 03/04/2006; MaSP: 
323361-6, Márcio José da Cunha, PEB i N, Nº de Admissão 2, Ato nº 
02/12, publicado em 31/01/2012, por acerto funcional, onde se lê: refe-
rente ao 3º quinquênio de férias-prêmio, a contar de 01/02/2012, leia-se: 
referente ao 4º quinquênio de férias-prêmio, a contar de 01/02/2012.

Retificação - Ato nº 098/2018
rETiFiCA, No(S) ATo(S) de Férias-Prêmio Época oportuna, refe-
rente ao(s) servidor(es): Antônio Carlos, “EE . Lima Duarte”, MaSP: 
534342-1, Josianne Aline Fernandes de Abreu Zile, PEB iii o, Nº de 
Admissão 1, Ato nº 007/2003, publicado em 23/04/2003, por acerto 
funcional, ref . ao 2º quinquênio, onde se lê: 3 meses, leia-se: 3 meses e 
8 dias para aplicação do disposto do art. 290 da CE/89.

Retificação - Ato nº 099/2018
rETiFiCA, No(S) ATo(S) de Férias-Prêmio Concessão, referente ao(s) 
servidor(es): Antônio Carlos, “EE . Lima Duarte”, MaSP: 534342-1, 
Josianne Aline Fernandes de Abreu Zile, PEB iii o, Nº de Admissão 1, 
Ato nº 008/2009, publicado em 12/02/2009, por acerto funcional, ref. 
ao 3º quinquênio, onde se lê: a partir de 31/06/2006, leia-se: a partir 
de 07/01/2006; MaSP: 534342-1, Josianne Aline Fernandes de Abreu 
Zile, PEB III O, Nº de Admissão 1, Ato nº 034/2011, publicado em 
25/08/2011, por acerto funcional, ref. ao 4º quinquênio, onde se lê: a 
partir de 30/01/2011, leia-se: a partir de 06/01/2011; MaSP: 534342-1, 
Josianne Aline Fernandes de Abreu Zile, PEB iii o, Nº de Admissão 1, 
Ato nº 032/2017, publicado em 07/09/2017, por acerto funcional, ref. 
ao 5º quinquênio, onde se lê: a partir de 14/01/2017, leia-se: a partir 
de 30/09/2016.

Retificação - Ato nº 100/2018
RETIFICA, NO(S) ATO(S) de Gratificação de Incentivo à Docên-
cia, referente ao(s) servidor(es): Antônio Carlos, “EE . Lima Duarte”, 
MaSP: 534342-1, Josianne Aline Fernandes de Abreu Zile, PEB iii 
O, Nº de Admissão 1, Ato nº 032/2003, publicado em 06/06/2003, por 
acerto funcional, ref. ao 6º biênio, onde se lê: a partir de 23/05/2003, 
leia-se: a partir de 07/01/2003; MaSP: 534342-1, Josianne Aline Fer-
nandes de Abreu Zile, PEB III O, Nº de Admissão 1, Ato nº 036/2005, 
publicado em 29/07/2005, por acerto funcional, ref. ao 7º biênio, onde 
se lê: a partir de 11/06/2005, leia-se: a partir de 23/01/2005; MaSP: 
534342-1, Josianne Aline Fernandes de Abreu Zile, PEB iii o, Nº de 
Admissão 1, Ato nº 013/2009, publicado em 12/02/2009, por acerto 
funcional, ref. ao 8º biênio, onde se lê: a partir de 16/02/2007, leia-se: 
a partir de 22/01/2007.

Retificação - Ato nº 101/2018
rETiFiCA, No(S) ATo(S) de Quinquênio, referente ao(s) servidor(es): 
Cipotânea, EE . “José Dias Pedrosa”, MaSP: 328290-2, Maria das 
Dores Dias, PEB III N, Nº de Admissão 1, Ato nº 003/2018, publicado 
em 20/09/2018, por publicação incorreta, onde se lê: referente ao 1º 
quinquênio, a partir de 14/02/94, leia-se: referente ao 1º quinquênio 
Magistério, a partir de 14/02/94; MaSP: 328290-2, Maria das Dores 
Dias, PEB III N, Nº de Admissão 1, Ato nº 003/2018, publicado em 
20/09/2018, por publicação incorreta, onde se lê: referente ao 1º quin-
quênio, a partir de 13/02/99, leia-se: referente ao 1º quinquênio Admi-
nistrativo, a partir de 13/02/99.


