16 – sábado, 20 de Setembro de 2014	Diário do Executivo	Minas Gerais - Caderno 1
De
17/11/14

Das
9 horas do dia
17/11/14

a

às

04/12/14

23 horas do
dia 4/12/14

- Correção de informações na inscrição

De
5/12/14
a
19/12/14

-

- Classificação dos candidatos inscritos

20/12/14

10 horas

Até
17/01/15

- Inscrição de candidatos à designação para a função pública de ANE/Inspetor Escolar
- Inscrição de candidatos a designação para atuação em escolas estaduais

- Internet, pelo sítio eletrônico
www.educacao.mg.gov.br

- Pela Internet, no sítio eletrônico
www.educacao.mg.gov.br

-

- Divulgação da classificação dos candidatos inscritos

- Disponibilização das listagens de classificação por meio de CD

- Nas próprias unidades, para candidatos inscritos nos termos do §1º
do artigo 1º.

9º

- Autorização para lecionar – 5ª prioridade
- Matrícula e frequência em curso superior (bacharelado ou
tecnólogo), em cujo histórico se comprove formação para a
disciplina da designação
- Curso Técnico da mesma área de conhecimento, para lecio10º nar disciplinas profissionalizantes decorrentes de cursos - Autorização para lecionar – 6ª prioridade
técnicos
- Ensino médio acrescido de curso de capacitação ou experiência
atestada por autoridade pública de ensino da locali- - Autorização para lecionar – 7ª prioridade
11º* dade, para
atuar nas áreas de arte, cultura, língua estrangeira
moderna ou em disciplinas de preparação para o trabalho

2º - Licenciatura curta em Educação Física
3º
4º

3. CARGO: ATB - Assistente Técnico de Educação Básica / Auxiliar de Secretaria ou Agente Educacional:
- Curso de Nível Médio Técnico ou Curso Superior.

5º

4. CARGO: ATB - Assistente Técnico de Educação Básica / Auxiliar da Área Financeira:
- Curso de Nível Médio Técnico em Contabilidade ou Curso Superior em Ciências Contábeis.

6º

5. CARGO: AEB – Analista de Educação Básica / Assistente Social ou
AEB – Analista de Educação Básica / Fisioterapeuta ou
AEB – Analista de Educação Básica / Fonoaudiólogo ou
AEB – Analista de Educação Básica / Psicólogo ou
AEB – Analista de Educação Básica / Terapeuta Ocupacional.

1. CARGO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – para atuar como Professor para o Ensino do Uso da Biblioteca e na educação infantil ou
nos anos iniciais do ensino fundamental, como Regente de Turma, Professor Eventual, Professor de Oficina Pedagógica e Professor para atuação em
projetos autorizados pela SEE.

1º

2º

3º

4º

5º

6º

Comprovante

- Diploma registrado
- Licenciatura plena de habilitação específica na disciplina da - Certificado de Programa Especial de Fordesignação ou
mação Pedagógica de Docentes
- Curso superior (bacharelado ou tecnólogo) acrescido de For- - Registro MEC “F”, “L” ou “LP”
mação Pedagógica de Docentes, com habilitação específica na
disciplina da designação
- Declaração de conclusão acompanhada
de histórico escolar
- Registro “D” (Definitivo) ou “Registro “S” (Suficiência) de
habilitação para o ensino médio, específica na disciplina da - Registro “D” ou Registro “S”
designação

PEBD1A

2º

- Registro “D” (Definitivo) ou “S” (Suficiência) para o ensino médio
em qualquer área do conhecimento, acrescido de curso de Metodolo- - Registro “D” ou “S” e certificado do
gia e Filosofia do Ensino Religioso, oferecido até 06/01/2005, data da curso de Metodologia e Filosofia do
publicação da Lei nº 15.434/2005, por entidade ou instituição de ensino Ensino Religioso
credenciada e reconhecida pela SEE

PEBD1A

3º

- Licenciatura curta em qualquer área do conhecimento, cuja matriz cur- - Diploma registrado ou declaração de
ricular inclua conteúdo relativo a Ciências da Religião, Metodologia e conclusão acompanhada de histórico
Filosofia do Ensino Religioso ou Educação Religiosa, com carga horá- escolar do curso de licenciatura curta
ria mínima de 500h

PEBS1A

4º

- Licenciatura curta em qualquer área do conhecimento, acrescida de
pós-graduação lato sensu em Ensino Religioso ou Ciências da Religião, com carga horária mínima de 360h e oferecido por instituição de
ensino superior devidamente credenciada nos termos da Lei Federal nº
9394/1996

- Diploma registrado ou declaração de
conclusão acompanhada de histórico
escolar do curso de Licenciatura curta
e certificado do curso de pós-graduação lato sensu em Ensino Religioso ou
Ciências da Religião

PEBS1A

5º

- Licenciatura curta em qualquer área do conhecimento, acrescida de
curso de Metodologia e Filosofia do Ensino Religioso, oferecido até
06/01/2005, data da publicação da Lei nº 15.434/2005, 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

PEBS1A

6º

- Registro “D” (Definitivo) ou “S” (Suficiência) para o ensino fundamental em qualquer área do conhecimento, acrescido de curso de Meto- - Registro “D” ou “S” e certificado do
dologia e Filosofia do Ensino Religioso, oferecido até 06/01/2005, data curso de Metodologia e Filosofia do
da publicação da Lei nº 15.434/2005, por entidade ou instituição de Ensino Religioso
ensino credenciada e reconhecida pela SEE

PEBS1A

7º

- Matrícula e frequência, nos três últimos períodos, em curso de licen- - Autorização para lecionar – 1ª
ciatura plena em Ensino Religioso ou Ciências da Religião ou Educa- prioridade
ção Religiosa

PEBS1A

8º

- Matrícula e frequência, a partir do 2º período, em curso de licenciatura
plena em qualquer área do conhecimento, cuja matriz curricular inclua - Autorização para lecionar – 2ª
conteúdo relativo a Ciências da Religião, Metodologia e Filosofia do prioridade
Ensino Religioso ou Educação Religiosa

PEBS1A

9º

- Matrícula e frequência, em qualquer período, em curso de licenciatura plena em qualquer área do conhecimento, acrescida de curso de
Metodologia e Filosofia do Ensino Religioso, oferecido até 06/01/2005,
data da publicação da Lei nº 15.434/2005, por entidade ou instituição de
ensino credenciada e reconhecida pela SEE

- Autorização para lecionar – 3ª
prioridade

PEBS1A

- Curso Normal em nível médio, acrescido de curso de Metodologia e
do Ensino Religioso, oferecido até 06/01/2005, data da publi10º Filosofia
cação da Lei nº 15.434/205, por entidade ou instituição de ensino credenciada e reconhecida pela SEE

- Autorização para lecionar – 4ª
prioridade

Símbolo de vencimento
da designação

PEBD1A

PEBD1A

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

PEBS1A

- Matrícula e frequência em um dos 3 (três) últimos períodos - Autorização para lecionar – 1ª prioridade
de curso de licenciatura plena de habilitação específica na disciplina da designação

PEBS1A

- Autorização para lecionar – 2ª prioridade

PEBS1A

7º

8º

- Certificado de curso de Metodologia e
Filosofia do Ensino Religioso

- Certificado de curso de Metodologia e
Filosofia do Ensino Religioso

PEBS1A

5. CARGO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – para lecionar componentes curriculares das áreas de empregabilidade do Programa Reinventando o Ensino Médio

- Licenciatura curta em outra habilitação, em cujo histórico se
comprove formação para a disciplina da designação ou
- Licenciatura curta em outra habilitação acrescida de pósgraduação em cujo currículo se comprove formação para a
disciplina da designação ou
- Autorização para lecionar – 3ª prioridade
- Curso superior (bacharelado ou tecnólogo), em cujo histórico se comprove formação para a disciplina da designação
ou
- Curso superior (bacharelado ou tecnólogo) acrescido de pósgraduação em cujo currículo se comprove formação para a
disciplina da designação
- Matrícula e frequência a partir do 2º período, exceto nos três
últimos, de curso de licenciatura plena de habilitação especí- - Autorização para lecionar – 4ª prioridade
fica na disciplina da designação

PEBS1A

1º

PEBS1A

PEBS1A

- Licenciatura plena em outra habilitação, acrescida de pósgraduação em cujo currículo se comprove formação para a
disciplina da designação

PEBS1A

- 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

PEBD1A

- Licenciatura curta de habilitação específica na disciplina da - Diploma registrado
designação ou
- Registro MEC “LC” ou “LP” com habipara o ensino fundamental (anos
- Licenciatura plena iniciada na vigência da Portaria MEC litação
nº. 399/89, da qual conste habilitação para os anos finais do finais do ensino fundamental)
ensino fundamental, específica na disciplina da designação - Declaração de conclusão acompanhada
de histórico escolar

- Licenciatura plena em outra habilitação, em cujo histórico se
comprove formação para a disciplina da designação ou

5ª

PEBS1A

- Licenciatura plena em Ensino Religioso, Ciências da Religião ou Educação Religiosa ou
- 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, com carga
horária mínima de 500h ou
- Licenciatura plena em qualquer área do conhecimento ou curso superior (bacharelado ou tecnólogo), acumulado com Formação Pedagógica
de Docentes, em qualquer área do conhecimento, acrescido de:
• pós-graduação stricto sensu, em nível de mestrado ou doutorado, em
Ensino Religioso ou Ciências da Religião, reconhecido e recomendado
pela CAPES ou
- Licenciatura plena em qualquer área do conhecimento ou curso superior (bacharelado ou tecnólogo), acumulado com Formação Pedagógica
de Docentes, em qualquer área do conhecimento, acrescido de:
• pós-graduação lato sensu em Ensino Religioso ou Ciências da Religião, com carga horária mínima de 360h e oferecido por instituição de
ensino superior credenciada, nos termos da Lei Federal nº 9394/1996
ou
- Licenciatura plena em qualquer área do conhecimento ou curso superior (bacharelado ou tecnólogo), acumulado com Formação Pedagógica
de Docentes, em qualquer área do conhecimento, acrescido de:
• curso de Metodologia e Filosofia do Ensino Religioso, oferecido até
06/01/2005, data da publicação da Lei nº 15.434/2005, por entidade ou
instituição de ensino credenciada e reconhecida pela SEE.

Símbolo de vencimento
da designação

2. CARGO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – para atuar nos anos finais do ensino fundamental ou no ensino médio, como Orientador de
Aprendizagem, Professor de Oficina Pedagógica, Professor para atuação em projetos autorizados pela SEE nas áreas de enriquecimento curricular,
Professor dos componentes curriculares profissionalizantes de cursos técnicos ou Regente de Aulas dos componentes curriculares da Base Nacional
Comum e da Parte Diversificada do Currículo, à exceção de Educação Física e Ensino Religioso.
CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO

–

PEBS1A

Símbolo de vencimento
da designação

- Diploma registrado ou

Declaração de conclusão acompanhada de histó- Curso de Pedagogia com habilitação para lecionar -rico
escolar.
nos anos iniciais do ensino fundamental.
Diploma
registrado ou declaração de conclusão
2º - Curso Normal de nível médio
acompanhada de histórico escolar.

lecionar

PEBS1A

Comprovante

HABILITAÇÃO e ESCOLARIDADE exigidas para atuação em escolas da Rede Estadual de Ensino.

Comprovante

para

PEBS1A

CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO

ANEXO III - da Resolução SEE nº 2.680, de 18 de setembro de 2014.

Habilitação e Escolaridade

- Declaração de conclusão acompanhada
de histórico escolar
- Matrícula e frequência em um dos 3 (três) últimos períodos de curso - Autorização para lecionar – 1ª
de licenciatura plena em Educação Física
prioridade
- Matrícula e frequência a partir do 2º período, exceto nos três últimos,
de curso de licenciatura plena em Educação Física ou
- Autorização para lecionar – 2ª
prioridade
- Curso superior de graduação (bacharelado) em Educação Física
- Matrícula e frequência a partir do 2º período de curso de graduação - Autorização para lecionar – 3ª
(bacharelado) em Educação Física
prioridade
- Estudos adicionais em Educação Física ou
- Autorização para lecionar – 4ª
prioridade
- Técnico em Educação Física

Habilitação e Escolaridade

7. CARGO: EEB - Especialista em Educação Básica/Supervisor Pedagógico, para atuar em escolas de ensino regular:
- Curso de Pedagogia com habilitação em Supervisão Escolar ou
- Curso de Pedagogia regulamentado pela Resolução CNE/CP nº 1, de 15/05/2006, ou
- Curso de Pedagogia ou licenciatura em qualquer área do conhecimento com especialização em Supervisão Escolar.

CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO

PEBD1A

- Declaração de conclusão acompanhada
de histórico escolar
- Diploma registrado ou Registro MEC
“LC”

4. CARGO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – para atuar como Regente de Aulas de ENSINO RELIGIOSO nos anos finais do Ensino
Fundamental

6. CARGO: EEB - Especialista em Educação Básica/Orientador Educacional, para atuar em escolas de ensino regular:
- Curso de Pedagogia com habilitação em Orientação Educacional ou
- Curso de Pedagogia regulamentado pela Resolução CNE/CP nº 1, de 15/05/2006, ou
- Curso de Pedagogia ou licenciatura em qualquer área do conhecimento com especialização em Orientação Educacional.

- Curso Normal Superior ou

- Registro MEC “F”, “L” ou “LP”

- Ensino médio acrescido de curso de capacitação ou de experiência
Autorização
7º docente em Educação Física, atestada por autoridade pública de ensino -prioridade
da localidade

- Formação em nível superior com graduação específica e registro no órgão de classe conforme exigência de lei.

Habilitação e Escolaridade

Símbolo de vencimento
da designação

Comprovante
- Diploma registrado

- Licenciatura plena em Educação Física ou

2. CARGO: ASB - Auxiliar de Serviços de Educação Básica:
- 5º ano do Ensino Fundamental.

PEBS1A

CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO

1º - Curso superior (bacharelado) em Educação Física
acrescido de Formação Pedagógica de Docentes
com habilitação em Educação Física

1. CARGO: ANE - Analista Educacional/Inspetor Escolar:
- Curso de Pedagogia com habilitação em Inspeção Escolar ou
- Curso de Pedagogia regulamentado pela Resolução do Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno – CNE/CP nº 1, de 15/05/2006, ou
- Curso de Pedagogia ou licenciatura em qualquer área do conhecimento com especialização em Inspeção Escolar.

PEBS1A

3. CARGO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – para atuar como Regente de Aulas de Educação Física

Habilitação e Escolaridade

HABILITAÇÃO e ESCOLARIDADE exigidas para atuação em escolas da Rede Estadual de Ensino.

PEBS1A

* O 11º critério não se aplica a candidatos à designação para lecionar disciplinas profissionalizantes de cursos técnicos.

- SRE/Escolas

ANEXO II – da Resolução SEE nº 2.680, de 18 de setembro de 2014.

1º

- Matrícula e frequência em curso de licenciatura plena de
outra habilitação, em cujo histórico se comprove formação
para a disciplina da designação ou

PEBS1A

PEBS1A

REINVENTANDO O ENSINO MÉDIO
ÁREAS DE EMPREGABILIDADE
PERFIL DOCENTE
COMUNICAÇÃO APLICADA
- Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Arte, Filosofia
TURISMO
- Geografia, História, Sociologia
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
- Matemática, Física, Química
MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
- Biologia, Geografia, Química
- Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna,
EMPREENDEDORISMO E GESTÃO
Arte, Filosofia, Geografia, História, Sociologia,
Matemática, Física, Química, Biologia

