
 

ERRATA 

Onde lê-se: 

Questão 13 

LEIA o texto 

Em uma escola municipal de Contagem, na região de Nova Contagem, com quatro 

professores de Matemática, todos querem fazer mudança de lotação, porém há somente 

uma vaga, na região do Industrial, para essa mudança. Não há fusão de turmas, 

nucleação de escolas e reintegração judicial. Ainda, não há caso de professores 

excedentes na escola. Todos os professores são assíduos e cada um apresenta o seguinte 

perfil: 

I - Um professor de 58 anos, 20 anos de Rede Municipal de Contagem, detentor de  um 

cargo, morador do Centro de Contagem; 

II - Uma professora de 48 anos, 20 anos de Rede Municipal de Contagem, detentora de 

um cargo e moradora em bairro nas imediações do Industrial; 

III - Um professor de 33 anos, 10 anos de Rede Municipal de Contagem, detentor de 2 

cargos: um cargo na região do Industrial e outro cargo na região de Nova Contagem; 

IV - Um professor com 47 anos, 10 anos que trabalha na Rede Municipal de Contagem, 

com apenas um cargo. 

 

Considerando a situação funcional de cada servidor apresentada no texto em algarismo 

romano, ASSINALE a alternativa que indica a ordem de prioridade para a mudança de 

lotação, segundo o artigo 12 da Lei Complementar 90 de 30 de julho de 2010. 

 

A (    ) III, II, I, IV  

B (    ) I, II, III, IV 

C (    ) II, I, V, III 

D (    ) I,II , IV, III 
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E (    ) III, II, I, IV  

F (    ) I, II, III, IV 

G (    ) II, I, IV, III 

H (    ) I,II , IV, III 
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