
 

 

CONVOCAÇÃO DOS CLASSIFICADOS PELO PROCESSO SELETIVO EDITAL SEMED 

Nº 001/2022 PARA COMPARECIMENTO À DESIGNAÇÃO 

 

 

A Secretaria Municipal de Educação (SEMED) convoca os(as) candidatos(as) 

classificados(as) para os cargos detalhados abaixo, para designação com vistas à suprir vagas 

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

comprovação de experiência para posterior contratação. 
 

Descreve-se abaixo a função/especialidade e vaga disponível na localidade: 

 

DESCRIÇÃO DE ESPECIALIDADE E VAGA 

CARGO 
FUNÇÃO/ 

ESPECIALIDADE 
VAGA LOTAÇÃO HORÁRIO 

Analista em 

Educação Básica 

Regência de Turma 

20 Horas 
01 

 

Escola Municipal Professora Hozana 

(SEDE CABECEIRA GRANDE) 

 

09h15min 

 

Os classificados deverão apresentar-se segunda-feira (13/06/2022) às 09h15min, no 

edifício-sede da Prefeitura Municipal de Cabeceira Grande-MG, conforme a convocação 

enviada ao e-mail informado no ato de inscrição do candidato. 

Recorda-se que é de responsabilidade do candidato, conforme o certame, a apresentação dos 

documentos (ORIGINAIS E CÓPIAS) no ato da designação. Os classificados pelo processo 

seletivo 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. 

Cumprindo o princípio da transparência e das premissas estabelecidas pelo Concurso 

Público realizado pelo Município de Cabeceira Grande-MG, por meio do edital nº 1, de 19 de 

outubro de 2017, homologado pelo Decreto nº 2.343, de 5 de julho de 2018, teve sua vigência 

prorrogada pelo decreto nº 2.995 de 26 de janeiro de 2021, cumpre-se o Título 4 itens 4.1 a 4.1.5 do 

referido Processo Seletivo n° 01/2022 o qual prevê a prioridade de contratação aos candidatos 

aprovados em concurso público.  

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. 

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

 

DESIGNAÇÃO - Edital SEMED Nº 01/2022 
 

Local: Edifício-Sede da Prefeitura Municipal de Cabeceira Grande  

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

Data: 13/06/2022 (segunda-feira) 

Hora: 09h15min  

   

 

Jemima Nunes Martins Ferreira 

Secretária Municipal da Educação 

 


