
 

 

PROCESSO SELETIVO EDITAL SEMED Nº 001/2022 

CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DOS CLASSIFICADOS PARA OS CARGOS DE 

AUXILIAR EM EDUCAÇÃO BÁSICA - AUXILIAR EM ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS 

GERAIS ESCOLARES (cadastro reserva)  

 

A Comissão do Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal de Educação 

(SEMED) convoca os(as) candidatos(as) classificados(as) para os cargos de AUXILIAR EM 

EDUCAÇÃO BÁSICA: AUXILIAR EM ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS 

ESCOLARES (cadastro reserva), para designação com vistas à suprir o número de vagas imediatas 

e temporárias, no Município de Cabeceira Grande-MG, para análise documental e comprovação de 

experiência para posterior contratação dos aptos aos cargos. 
 

Abaixo encontra-se a descrição de Especialidade e vagas disponíveis nas localidades: 

 

DESCRIÇÃO DE ESPECIALIDADE E VAGAS  
AUXILIAR EM ALIMENTAÇÃO – 02 vagas – Lotação: Sede do Mun. de Cabeceira Grande-MG 

SERVIÇOS GERAIS ESCOLARES – 03 vagas – Lotação: Distrito de Palmital de Minas 

 

JUSTIFICATIVA: 

Durante as designações ocorridas aos dias 08 e 09/02/2022 não foram esgotadas as vagas 

dispostas ao cargo, tendo em vista, a não apresentação dos candidatos classificados ou ausência 

de documentação no ato da análise, reforçando a necessidade de realização de convocação 

extraordinária. 

Os selecionados deverão apresentar-se sexta-feira (11/02/2022) às 10h00, na Prefeitura 

Municipal de Cabeceira Grande-MG, conforme a convocação enviada ao e-mail informado no ato 

de inscrição por cada candidato. 

No ato da apresentação, os classificados deverão comprovar os requisitos de qualificação e 

experiência profissional, além de entregar a documentação de acordo com o item 3.8 do Edital nº 

001/2022. Mais informações podem ser obtidas por meio dos telefones (38) 3677-8040 | 3677-8044. 

Em razão da pandemia de COVID-19, os selecionados deverão comparecer no local com a 

documentação necessária e no horário determinado. Além disso, o uso de máscara de proteção 

individual é obrigatório. 

 
 

DESIGNAÇÃO 01/2022 (EXTRAORDINÁRIA) - Edital SEMED Nº 01/2022 

 

Local: Prefeitura Municipal de Cabeceira Grande-MG  

Endereço: Praça São José, S/N - Centro / Cabeceira Grande-MG CEP: 38.625-000 

Data: 11/02/2022 (Sexta-feira) 

Hora: 10h00 
  

   

 

Jemima Nunes Martins Ferreira 

Secretária Municipal da Educação 


