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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 09/2023 

 
O Secretário Municipal de Educação de Santa Rita do Ituêto – MG , no uso de 

suas atribuições legais e conforme resolução municipal nº 20, de 25 de Janeiro 

de 2023; 

 
Resolve: 

 
Art. 1º - Convocar os candidatos classificados interessados, a 

PROVIDENCIAR DOCUMENTAÇÃO abaixo relacionada e então comparecer 
no horário, data e local conforme quadro abaixo: 

 
ITEM 01 
 
Dia: 02/02/2023 
Cargo: Auxiliar de Secretaria 
Nome da Escola: Escola Municipal Alto Pião   Turno: Matutino e Vespertino 
Horário: 08h00min 
Endereço para apresentação dos candidatos: Rua Helpídio Alves Vieira, s/n , Alto do 
Pião– Santa Rita do Ituêto (Escola). 
 Numero de Vagas: 01 (cargo vago)  Carga horária Semanal: 30hs 

 
 

Documentação necessária para designação (Original e uma cópia): 

 

a. Ter sido classificado, na forma estabelecida no processo seletivo; 

b. Ter no mínimo 18 (dezoito) anos completos no ato da designação; 

c. Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão Português que tenha adquirido 
igualdade de direitos e obrigações e gozo dos direitos políticos e os de 
nacionalidade dos países pertencentes ao Mercosul; 

d. Ter a escolaridade completa ou habilitação exigida como pré-requisito, 
conforme consta no Anexo II para provimento do cargo pretendido, conforme 
resolução municipal nº 20, de 25 de Janeiro de 2023. 

e. Carteira de Identidade; 

f. C.P.F; 

g. Titulo de eleitor; 

h. Comprovante de escolaridade; 

i. Contagem de tempo; 

j. Certidão de nascimento (caso solteiro) ou certidão de casamento (caso 
casado); 

k. Certificado de reservista (para homens entre 18 e 45 anos); 

l. Comprovante de endereço (obrigatório ter CEP, bairro e ter no máximo 60 
dias). 

m.  
 
Art. 2º- Após realizada a designação caberá o designado apresentar na Secretaria 
Municipal de Educação os documentos conforme art. 1º e os seguintes 
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documentos: 
 

a. Declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo (acúmulo de cargo), 
emprego ou função pública; 

b. Ata de designação devidamente assinada pela diretora escolar ou responsável 
pela designação; 

c. Certidão de nascimento de filhos até 21 anos (se possuir); 

d. C.P.F dependente (filho ou conjuge) se possuir; 

e. Carteira de habilitação CNH (se possuir); 

f. Carteira de trabalho (se possuir); 

g. Inscrição no PIS (se possuir); 

h. Comprovante de abertura de conta no Banco do Brasil. 
 

 
Paragrafo unico: É de inteira responsabilidade do servidor designado apresentar 
os documentos conforme art.1º e 2º deste edital na Secretaria Municipal de 
Educação, situada na Av. Antônio Berçan, 59 – Centro, no horário de 08h as 11h – 
12h30min as 16h (segunda a sexta-feira). 
 
 
Art. 3º - No caso dos Portadores de Necessidades Especiais deverão apresentar 
laudo médico atualizado (90 dias) que comprove sua deficiência, conforme art. 26 
da resolução municipal nº 20, de 25 de Janeiro de 2023. 
 
 

Santa Rita do Ituêto, 01 de Fevereiro de 2023. 

 

 
_______________________________________ 

WASLEY ALEANDRO DA SILVA 
Secretário Municipal de Educação 

 
 


