
 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM/MG 
 

Processo Seletivo Simplificado nº 01/2021 

2ª Retificação 

 

O Município de Contagem, por interveniência das Secretarias Municipais de 
Educação e Administração, responsáveis pelo Processo Seletivo Simplificado nº 
01/2021, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em 
vigor, torna pública a 2ª Retificação do Processo Seletivo Simplificado - Edital 

nº 01/2021: 

  

Onde se Lê: 

4 – DAS INSCRIÇÕES:  

4.1 - As inscrições serão gratuitas e estarão abertas, para todos os cargos, de 
12 de janeiro de 2021 (a partir das 8h00min – horário de Brasília) a 19 de 
janeiro de 2021 (até as 23h59min – horário de Brasília) e deverão ser feitas 
exclusivamente no Portal da Prefeitura de Contagem – Concursos e Seleções ou 
no link: 
https://maxnet.contagem.mg.gov.br:8443/ADI_Intranet_Root/portal/cidadao/cidad
ao.jsp?sec=9897b1 e8e133e3e774e3b5afb0b47536 

 

Leia-se: 

4 – DAS INSCRIÇÕES:  

1. - As inscrições serão gratuitas e estarão abertas, para todos os cargos, 
de 12 de janeiro de 2021 (a partir das 8h00min – horário de Brasília) a 22 
de janeiro de 2021 (até as 23h59min – horário de Brasília) e deverão ser 
feitas exclusivamente no Portal da Prefeitura de Contagem – Concursos e 
Seleções ou no link:  

https://maxnet.contagem.mg.gov.br:8443/ADI_Intranet_Root/portal/cidadao/cidad
ao.jsp?sec=9897b1e8e133e3e774e3b5afb0b47536 
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Onde se Lê: 

4.6 –  
      
[...] 

h) Comprovante de PIS/PASEP, sendo somente aceito o número IMPRESSO na 

Carteira de Trabalho, documento expedido pelo Ministério do Trabalho ou 

apresentação de contracheque da Prefeitura de Contagem, emitido no limite 

máximo de um (1) ano; 

[...] 
 

Leia-se: 

4.6 –  
      
[...] 

h) Comprovante de PIS/PASEP, sendo somente aceito o número IMPRESSO na 

Carteira de Trabalho, documento expedido pelo Ministério do Trabalho, 

apresentação de contracheque da Prefeitura de Contagem, emitido no limite 

máximo de um (1) ano ou documento expedido pela Caixa Econômica Federal 

(PIS) ou Banco do Brasil (PASEP); 

[...] 

 

Onde se Lê: 

5.2.4 - A experiência profissional, para os cargos de nível médio, deverá ser 

comprovada por meio de um ou mais dos documentos abaixo relacionados:  

a) registro na carteira profissional, com digitalização das folhas de identificação, 

admissão e rescisão. Caso não haja rescisão, anexar contracheques dos últimos 

03 (três) meses (desde que tenham concomitância com o cargo para o qual irá 

pleitear);  
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b) contrato de trabalho;  

c) certidão de contagem de tempo;  

d) o tempo de experiências profissionais similares em períodos concomitantes 

será contado apenas uma vez. 

 

Leia-se: 

 

5.2.4 - A experiência profissional em instituição pública nas esferas municipal, 

estadual e federal ou privada, para os cargos de nível médio e superior, deverá 

ser comprovada por meio de um ou mais dos documentos abaixo relacionados:  

a) registro na carteira profissional, com digitalização das folhas de identificação, 

admissão e rescisão. Caso não haja rescisão, anexar contracheques dos últimos 

03 (três) meses (desde que tenham concomitância com o cargo para o qual irá 

pleitear);  

b) contrato de trabalho;  

c) certidão de contagem de tempo;  

d) o tempo de experiências profissionais similares em períodos concomitantes 

será contado apenas uma vez. 

e) O tempo de serviço será válido somente se: 

I - Não esteja vinculado a cargo efetivo; 

II - Não tenha sido utilizado para fins de aposentadoria. 
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Onde se Lê: 

ANEXO I 

CRONOGRAMA BÁSICO 

(AS PUBLICAÇÕES SERÃO APÓS AS 17 HORAS) 

ETAPAS / FASES DATAS / PERÍODOS 

Publicação do Edital 11/01/2021 

Período de Inscrições  12/01/2021 a 
19/01/2021 

Homologação dos títulos apresentados 20/01/2021 a 
25/01/2021 

Divulgação no DOC-e do resultado da Avaliação Curricular 26/01/2021 

Recebimento e análise dos Recursos  27/01/2021 e 
28/01/2021 

Publicação no DOC-e do Resultado após Recursos ( Resultado 
Final) 

01/02/2021 

Homologação do Processo Seletivo Simplificado 02/02/2021 

Convocação para realização de Perícia Médica dos candidatos 
classificados para as vagas disponibilizadas pela SEDUC 

03/02/2021 

Realização de perícia médica pelos candidatos classificados 
conforme vagas disponibilizadas pela SEDUC 

04/02/2021 e 
05/02/2021 

Anexação do Laudo de aptidão do candidato 08/02/2021 

Certificação da regularidade dos documentos pessoais 
apresentados 

09/02/2021 a 
12/02/2021 

Convocação por ordem de classificação para escolha de vaga e 
assinatura de contrato 

Conforme Portaria 
SEDUC  
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Leia-se: 

ANEXO I 

CRONOGRAMA BÁSICO 

(AS PUBLICAÇÕES SERÃO APÓS AS 17 HORAS) 

ETAPAS / FASES DATAS / PERÍODOS 

Publicação do Edital 11/01/2021 

Período de Inscrições  12/01/2021 a 
22/01/2021 

 Homologação dos títulos apresentados 25/01/2021 a 
02/02/2021 

Divulgação no DOC-e do resultado da Avaliação Curricular 03/02/2021 

Recebimento e análise dos Recursos  04/02/2021 e 
05/02/2021 

Publicação no DOC-e do Resultado após Recursos ( Resultado Final) 08/02/2021 

Homologação do Processo Seletivo Simplificado 09/02/2021 

Convocação para realização de Perícia Médica dos candidatos classificados 
para as vagas disponibilizadas pela SEDUC 

10/02/2021 

Realização de perícia médica pelos candidatos classificados conforme vagas 
disponibilizadas pela SEDUC 

11/02/2021 e 
12/02/2021 

Anexação do Laudo de aptidão do candidato 18/02/2021 

Certificação da regularidade dos documentos pessoais apresentados 19/02/2021 a 
24/02/2021 

Convocação por ordem de classificação para escolha de vaga e assinatura de 
contrato 

Conforme Portaria 
SEDUC  
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Onde se Lê: 

ANEXO II 

TABELA DE PONTUAÇÃO CURRICULAR 

SOMENTE PARA OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

Títulos 
Quantidade de Títulos 

(Máximo) 

Valor Unitário 
(Pontos) 

Curso de Ensino Médio 1 1,0 

Experiência 
Profissional 

Tempo 
Valor Unitário 
(Pontos) 

Tempo de experiência 
na área de atuação do 
cargo pretendido. 

De 180 a 1.080 dias  1,0 

De 1.081 a 1.800 dias  2,0 

A partir de 1.801 dias  3,0 

 

SOMENTE PARA CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

Títulos 
Quantidade de Títulos 
(Máximo) 

Valor Unitário  

(Pontos) 

Curso de graduação na 
área pretendida 

1 1,0 
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Curso de pós 
graduação lato sensu 
na área da educação, 
com mínimo de 360 
horas e aprovada pelo 
MEC;  

1 2,0 

Mestrado, na área da 
educação, aprovado 
pelo MEC; 

1 5,0 

Doutorado, na área da 
educação, aprovado 
pelo MEC. 

1 7,0 

 

Leia-se: 

ANEXO II 

TABELA DE PONTUAÇÃO CURRICULAR 

PARA OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

Títulos 
Quantidade de Títulos 

(Máximo) 

Valor Unitário 
(Pontos) 

Curso de Ensino Médio 1 1,0 

Experiência 
Profissional 

Tempo 
Valor Unitário 
(Pontos) 

Tempo de experiência 
De 180 a 1.080 dias  1,0 
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na área de atuação do 
cargo pretendido. 

De 1.081 a 1.800 dias  2,0 

A partir de 1.801 dias  3,0 

 

PARA CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

Títulos 
Quantidade de Títulos 
(Máximo) 

Valor Unitário  

(Pontos) 

Curso de graduação na 
área pretendida 

1 1,0 

Curso de pós 
graduação lato sensu 
na área da educação, 
com mínimo de 360 
horas e aprovada pelo 
MEC;  

1 2,0 

Mestrado, na área da 
educação, aprovado 
pelo MEC; 

1 5,0 

Doutorado, na área da 
educação, aprovado 
pelo MEC. 

1 7,0 

Experiência 
Profissional 

Tempo 
Valor Unitário 
(Pontos) 

Tempo de experiência 
na área de atuação do 

De 180 a 1.080 dias  1,0 
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cargo pretendido. 
De 1.081 a 1.800 dias  2,0 

A partir de 1.801 dias  3,0 

 

 

 

 

Contagem, 19 de janeiro de 2021. 

 

Comissão Especial do Processo Seletivo Simplificado nº 01/2021 


