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Iniciadas as aulas em Contagem 
para 120 alunos do Cefet

Unidade vai assegurar ensino médio técnico-profissionalizante de qualidade

"Contagem está colhen-
do esta que é uma grande 
conquista, que vai assegurar 
inicialmente ensino médio 
técnico-profissionalizante de 
qualidade e, no segundo mo-
mento, ensino superior federal 
e gratuito para os jovens da 
cidade", discursou a prefeita 
Marília Campos, na última 
sexta-feira (3), durante a aula 
inaugural da primeira turma do 
Centro de Educação Tecnológi-
ca de Minas Gerais - Unidade 
Contagem, a 11ª em funciona-
mento no Estado.

A aula inaugural contou 
com a presença de diversos 
secretários municipais, verea-
dores, dos deputados Durval 
Ângelo (estadual) e Weliton 
Prado (federal) e de represen-
tantes do CEFET-MG. Ela foi 
realizada para os 120 alunos 
aprovados para os cursos de 
Elétrica, Controle Ambiental e 
Eletrônica e Informática. A fu-
tura sede da unidade do CEFET-
MG em Contagem permanece 
em obras no bairro Cabral.

O projeto para a abertura da 
unidade no município começou 
em 2007, quando o então pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva 
criou o plano de expansão dos 
CEFET´s. "Contagem não estava 
entre as cidades contempladas. 
Fomos a Brasília e dissemos 
que, apesar da proximidade 

com Belo Horizonte, Contagem 
está lutando para ser uma cida-
de autônoma, o que passa pela 
oferta de estudo, lazer e espor-
te para a comunidade. Agora, 
estamos recebendo, além dos 
alunos contagenses, estudantes 
de Belo Horizonte e também de 
Ibirité", afirmou a prefeita.

O diretor da unidade, 
professor Gray Farias Moita, 
agradeceu a ajuda dos parcei-
ros para a abertura do CEFET-
Contagem - em especial a 
Prefeitura Municipal e a Fiemg: 
"Essa unidade vai atender às 
demandas do mercado de 
trabalho local", enfatizou.

Já o diretor de Educação 
Profissional e Tecnológica, 
James William Goodwin Junior, 
disse que a abertura de vagas 
para o ensino médio técnico 
é uma resposta positiva ao 
atual momento da história 
nacional, "no qual o trabalho e 
os trabalhadores estão sendo 
valorizados". Para ele, a forma-
ção oferecida pela unidade de 
Contagem "deve formar pes-
soas/profissionais que estarão 
prontas para sair da segunda 
maior cidade de Minas Gerais 
para ganhar o mundo".

O diretor geral do CEFET-
MG, Marcio Silva Basílio, que 

assumiu o cargo em outubro 
de 2011, deu as boas vindas 
aos estudantes e disse que a 
instituição oferece uma gama 
variada de bolsas para que os 
alunos possam se dedicar ape-
nas ao estudo. A possibilidade 
de construir uma carreira na 
instituição também foi lem-
brada pelo professor. O início 
pode ser com o Programa de 
Iniciação Científica Júnior, que 
incentiva os alunos do ensino 
médio a participarem de pro-
jetos do gênero. "O nome de 
ex-alunos do CEFET ninguém 
vai tirar de vocês. E esse é um 
nome de peso", destacou.

Alunos do Cefet-Contagem

Praça da Glória - Eldorado | Ronaldo Leandro
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DECRETO nº 1779, de 06 de fevereiro de 2012
Dispõe sobre a composição do Conselho Municipal de Alimentação Escolar.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto na Lei Federal nº 11.947, de 15 de junho de 2009;
DECRETA:
Art.1º O Conselho Municipal de Alimentação Escolar será composto pelos seguintes membros:
I - representante do Poder Executivo:
a) Hilton Aparecido Moreira -Titular
b) Maura Madalena Almeida Ferreira- Suplente
II - representantes das entidades de trabalhadores da educação e de discentes:
a) Edson Alves Prudêncio - Titular
b) Rosângela Marina de Oliveira - Suplente
c) Walter Elias Damaceno - Titular
d) Ivanil do Carmo Silva Gomes - Suplente
III - representantes de pais de alunos:
a) Paulo Sérgio Carvalho -Titular
b) Rosalina Maria Afonso - Suplente
c) Evânia Maria de Oliveira Morais -Titular
d) Maria Zilda da Silva - Suplente
IV - representantes indicados por entidades civis organizadas:
a) Marina Dutra - Titular
b) Shirley de Jesus Garcia – Suplente
c) Marta de Faria Vieira – Titular
d) Veranildes Rodrigues Barroso - Suplente
Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revoga-se o Decreto nº 1230, de 21 de setembro de 2009.
Palácio do Registro, em Contagem, 06 de fevereiro de 2012.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem
LINDOMAR DIAMANTINO SEGUNDO
Secretário Municipal de Educação e Cultura

DECRETO nº 1780, de 06 de fevereiro de 2012
Dispõe sobre o procedimento de aplicação e os critérios de fixação dos valores das penas de multa por infrações às normas de proteção e defesa do consumidor.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, no Decreto 
Federal nº 2.181, de 20 de março de 1997, na Lei Complementar Municipal nº 93, de 30 de setembro de 2010 e no Regimento Interno do CONDECON CONTAGEM, e 
seus anexos;
DECRETA:
Art. 1º A imposição, cálculo, fixação de valores e aplicação de multas administrativas, previstas na Lei Federal nº 8.078/1990 e no Decreto Federal nº 2.181/1997, bem 
como, nos termos do art. 5º Lei Complementar Municipal nº 93/2010, como sanção pela prática de infrações às normas de proteção e defesa do consumidor, no âmbito 
de competência da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON CONTAGEM serão regulados pelo presente Decreto.
Art. 2º A pena de multa prevista no art. 56 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor - Lei Federal nº 8.078/90, art. 18 do Decreto Federal nº 2.181/1997 e art. 25 
da Lei Complementar Municipal n°93/2010, será apurada em processo administrativo, observados os princípios constitucionais de ampla defesa, do contraditório e do 
devido processo legal, tendo início mediante:
I - ato, por escrito, da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON CONTAGEM; 
II - lavratura de auto de infração pelos fiscais;
IIl - reclamação;
§1º O processo administrativo de que trata o caput deste artigo será formalizado em ordem cronológica direta, devendo ser todas as folhas numeradas e rubricadas. 
§2º Antecedendo à instauração do processo administrativo, poderá o PROCON CONTAGEM abrir investigação preliminar, cabendo, para tanto, requisitar dos fornecedo-
res informações sobre as questões investigadas, resguardado o segredo industrial, na forma do disposto no art. 5º, inciso X da Lei Complementar Municipal nº93/2010 
e §4º do art. 55 da Lei nº. 8.078 /1990.
§3º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC carac-
terizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando o PROCON CONTAGEM com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da 
imposição das sanções administrativas e civis cabíveis, nos termos do § 2º do art. 25 da Lei Complementar Municipal nº93/2010.
§4º O PROCON CONTAGEM solicitará à polícia judiciária a instauração de inquérito para apuração de delito contra o consumidor, bem como procederá representação 
junto ao Ministério Público, para fins de adoção de medidas processuais, penais e civis, no âmbito de suas atribuições, segundo prescreve o § 3º do art. 25 da Lei Com-
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plementar Municipal nº 93/2010. 
§5º Na hipótese da investigação preliminar não resultar em processo administrativo com base em reclamação apresentada por consumidor, deverá este ser informado 
sobre as razões do arquivamento mediante parecer técnico, de acordo com o §4º do art. 25 da Lei Complementar Municipal nº 93/2010.
Art. 3º O processo administrativo para apuração das multas e demais práticas infrativas seguirá o rito e a forma prescrita no Capítulo V do Decreto Federal nº. 
2.181/1997 e nos termos do Capitulo V da Lei Complementar Municipal nº 93/2010.
Art. 4º O Auto de Infração, Apreensão e o Termo de Depósito serão lavrados nos termos e na forma do art. 35 do Decreto Federal nº 2.181/1997 e segundo o art. 27 da 
Lei Complementar Municipal nº 93/2010, quando: 
I- após denúncia de qualquer consumidor reste caracterizada a ocorrência de prática infrativa às normas que regem as relações de consumo, mediante vistoria fiscal, 
nos termos do art. 26 da Lei Complementar Municipal nº 93/2010;
II - após a verificação do não cumprimento das orientações ou correções determinadas em procedimento de fiscalização educativa, findo o prazo concedido para correi-
ção de conduta;
III - constatada a ocorrência de qualquer prática infrativa prevista no Código de Defesa do Consumidor e legislação específica, em qualquer processo administrativo em 
trâmite no PROCON CONTAGEM, respeitados os princípios processuais da ampla defesa e do contraditório;
IV - verificado descumprimento ao acertado em Termo de Ajustamento de Conduta regularmente firmado entre o PROCON CONTAGEM e o fabricante, produtor, for-
necedor, distribuidor, comerciante, prestador de serviços ou a acordo individual celebrado diretamente com o consumidor, em processo administrativo em trâmite no 
PROCON CONTAGEM.
Parágrafo único. O auto de Infração, de Apreensão e o Termo de Depósito serão lavrados sempre por agentes fiscais, oficialmente designados, vinculados ao PROCON 
CONTAGEM e devidamente credenciados mediante Cédula de Identificação Fiscal, ou por agente delegado mediante convênio, conforme prescreve o art. 29 da Lei 
Complementar Municipal nº 93/2010.
Art. 5º Ao PROCON CONTAGEM caberá o julgamento do processo administrativo instaurado para apuração das práticas infrativas e a fixação da multa, cabendo recurso 
ao CONDECON CONTAGEM, nos termos dos art. 36 e 38 da Lei Complementar Municipal nº 93/2010.
§1º Para formação de seu convencimento, o julgador determinará as diligências cabíveis, podendo dispensar as meramente protelatórias ou irrelevantes, sendo-lhe 
facultado requisitar do infrator, de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, órgãos ou entidades públicas, as necessárias informações, esclarecimentos ou documentos a 
serem apresentados no prazo estabelecido, segundo art. 35 da Lei Complementar Municipal nº 93/2010.
§2º A decisão administrativa do ato infracional conterá relatório dos fatos, o respectivo enquadramento legal e, se condenatória, a natureza e a gradação da pena, 
como prescreve o art. 36 da Lei Complementar Municipal nº93/2010.
Art. 6º Julgado o processo e aplicada a penalidade de multa, será o infrator notificado para efetuar seu pagamento, no prazo de 10 (dez) dias, e apresentar recurso no 
mesmo prazo para a junta recursal do CONDECON CONTAGEM, que proferirá decisão definitiva nos termos do art. 38 da Lei Complementar Municipal nº 93/2010. 
Parágrafo único. Considera-se formalizada a intimação da decisão a partir da data da efetiva ciência.
Art. 7º A pena de multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator, nos termos do Decreto Federal 
nº 2.181/1997.
Art. 8º Quanto à gravidade, as práticas infrativas serão classificadas nos termos do art. 17 do Decreto Federal nº2.181/1997: 
I - leves: aquelas em que forem verificadas somente circunstâncias atenuantes;
II - graves: aquelas em que forem verificadas circunstâncias agravantes.
Art. 9º Consideram-se circunstâncias atenuantes, nos termos do art. 25 do Decreto Federal nº 2.181/1997:
I - a ação do infrator não ter sido fundamental para a consecução do fato;
II - ser o infrator primário; 
III - ter o infrator adotado as providências pertinentes para minimizar ou, de imediato, reparar os efeitos do ato lesivo.
Parágrafo único. Considera-se infrator primário aquele que não tiver sido punido por prática infrativa aos ditames da legislação consumerista, nos últimos 5 (cinco) 
anos, através de processo administrativo com decisão final irrecorrível, nos termos do art. 37 do Decreto Federal nº 2.181/1997.
Art. 10 Consideram-se circunstâncias agravantes, nos termos do art. 26 do Decreto Federal nº 2.181/1997:
I - ser o infrator reincidente;
II - ter o infrator, comprovadamente, cometido a prática infrativa para obter vantagens indevidas;
III - trazer a prática infrativa consequências danosas à saúde ou à segurança do consumidor;
IV - deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências;
V - ter o infrator agido com dolo;
VI - ocasionar a prática infrativa dano coletivo ou ter caráter repetitivo;
VII - ter a prática infrativa ocorrido em detrimento de menor de 18 (dezoito) ou maior de 60 (sessenta) anos ou de pessoas portadoras de deficiência física, mental ou 
sensorial, interditadas ou não;
VIII - dissimular-se a natureza ilícita do ato ou atividade;
IX - ser a conduta infrativa praticada aproveitando-se o infrator de grave crise econômica ou da condição cultural, social ou econômica da vítima, ou ainda, por ocasião 
de calamidade.
Parágrafo único. Considera-se reincidência a repetição de prática infrativa, de qualquer natureza, às normas de defesa do consumidor, punida por decisão administrati-
va irrecorrível, conforme prescreve art. 27 do Decreto Federal nº 2.181/1997.
Art. 11 A condição econômica do infrator será aferida por meio de sua receita bruta anual, considerando-se o último exercício financeiro anterior à infração, obedecen-
do-se o seguinte critério:
I- fornecedor cuja receita bruta total seja igual ou inferior a R$360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) ou R$ 30.000,00 (trinta mil reais) multiplicado pelo número de 
meses de atividade, quando inferior a 12 (doze); 
II –fornecedor cuja receita bruta total seja superior a R$360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil 
reais), ou R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) multiplicado pelo número de meses de atividade, quando inferior a 12 (doze);
III –fornecedor cuja receita bruta total seja igual ou inferior a R$48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de reais), ou a R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) multi-
plicado pelo número de meses de atividade, quando inferior a 12 (doze); 
IV - fornecedor cuja receita bruta total seja superior ao limite de R$48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de reais), ou proporcional ao número de meses do período, 
quando inferior a 12 (doze) meses;
§1º Para apuração de sua condição econômica deverá o infrator apresentar ao PROCON CONTAGEM o seu Demonstrativo de Resultado do Exercício, ou documentação 
equivalente correspondente ao período mencionado no caput deste artigo, no prazo de 10 (dez) dias de impugnação do processo administrativo, nos termos do art. 
27, inciso I, “e”, da Lei Complementar Municipal nº 93/2010, impreterivelmente.
§2º Havendo recusa na apresentação da documentação a que se refere §1º deste artigo, a renda bruta anual será estimada ou arbitrada pelo PROCON CONTAGEM, 
através das publicações à disposição do público em geral, e, caso não seja possível, por arbitramento.
§3o Quando a empresa for controlada por outra empresa ou pertencer a um grupo econômico, poderá o PROCON CONTAGEM considerar a classificação do porte da 
empresa com base na receita bruta anual consolidada.
§4º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações do PROCON CONTAGEM, nos termos do §1º deste artigo, caracterizam 
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desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, conforme §3º do art. 2º deste Decreto. 
§5º Caso seja autuado fornecedor em atividade há menos de 01 (um) ano, , sua receita mensal bruta será aferida através da média aritmética de todos os meses de 
funcionamento e/ou atividade.
Art. 12 A pena de multa, imposta mediante procedimento administrativo, obedecerá o disposto no parágrafo único do art. 57 da Lei Federal nº 8.078/1990, em mon-
tante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referencia (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo, nos 
seguintes valores:
I – ausência de vantagem, de 200 (duzentas) até 100.000 (cem mil) UFIR´S
II- vantagem individual, de 400 (quatrocentas) até 200.000 (duzentas mil) UFIR´S
III– vantagem coletiva, de 800 (oitocentas) até 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentas mil) UFIR´S
IV – vantagem difusa, de 1600 (hum mil e seiscentas) até 3.000.000 (três milhões) UFIR´S
§1º Considera-se ausência de vantagem, quando a prática infrativa às normas de proteção e defesa do consumidor não gerar proveito econômico, ou que possa ser 
traduzido economicamente, nem dano de ordem moral.
§2º Considera-se a vantagem individual, quando a prática infrativa às normas de proteção e defesa do consumidor gerar proveito econômico, ou que possa ser traduzi-
do economicamente, ou dano de ordem moral, em relação ao consumidor individualmente considerado.
§3º Considera-se a vantagem de caráter coletivo, quando a prática infrativa às normas de proteção e defesa do consumidor gerar proveito econômico, ou que possa ser 
traduzido economicamente, ou dano de ordem moral, ofendendo direitos ou interesses coletivos, assim entendidos os transindividuais, de natureza indivisível, de que 
seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com o infrator por relação jurídica.
§4º Considera-se a vantagem de caráter difuso, quando a prática infrativa às normas de proteção e defesa do consumidor gerar proveito econômico, ou que possa ser 
traduzido economicamente, ou dano de ordem moral, ofendendo direitos ou interesses difusos, assim entendidos os transindividuais, de natureza indivisível, de que 
sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato.
Art. 13 A ocorrência de cada uma das circunstâncias atenuantes, previstas no art. 25 do Decreto Federal nº2.181/1997, implica redução de 1/6 (um sexto) sobre a pena-
base.
Art. 14 A ocorrência de cada uma das circunstâncias agravantes, previstas no art. 26 do Decreto Federal nº2.181/1997, implica aumento de 1/6 (um sexto) sobre a 
pena-base.
Art. 15 No concurso de práticas infrativas, a pena de multa será aplicada para cada uma das infrações.
Art. 16 A fixação dos valores de multas será feita sempre em moeda corrente. 
Art. 17 Os valores arrecadados pela cobrança de multas aplicadas na conformidade deste Decreto serão destinados ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Con-
sumidor - FMPDC criado pela Lei Complementar Municipal nº 93/2010, e utilizados conforme determina a mesma, em seu art. 14, bem como, no Regimento Interno do 
CONDECON CONTAGEM.
Art. 18 Não sendo recolhido o valor da multa aplicada, em 30 (trinta) dias da ciência do autuado sobre decisão administrativa definitiva, será o débito inscrito em dívida 
ativa do Município de Contagem, pela Secretaria Municipal de Fazenda, para subsequente cobrança executiva, nos termos do art. 41 da Lei Complementar Municipal nº 
93/2010 e art. 55 do Decreto Federal nº 2.181/1997.
Parágrafo único. O PROCON CONTAGEM encaminhará periodicamente à Secretaria Municipal de Fazenda as informações necessárias ao cumprimento do previsto no 
caput deste artigo.
Art. 19 A Procuradoria da Fazenda Municipal será a responsável pela execução judicial dos débitos referidos no art. 18 deste Decreto, além de responder pela defesa 
judicial do Município em ações que visem a anulação da cobrança de multas.
Art. 20 As multas aplicadas com base no presente Decreto serão depositadas obrigatoriamente em conta especial do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consu-
midor – FMPDC, conforme dispõe o art.17 da Lei Complementar Municipal nº 93/2010, através de guia de recolhimento próprio.
Art. 21 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, 06 de fevereiro de 2012
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem
JOSÉ DE SOUZA LIMA FILHO
Secretário Municipal de Direitos e Cidadania

DECRETO nº 1781, de 06 de fevereiro de 2012
Especifica as atribuições dos cargos de provimento efetivo pertencentes aos Quadros Setoriais da Educação e da Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e;
CONSIDERANDO o disposto no §1º, do art. 20, da Lei Complementar nº 105, de 20 de janeiro de 2011;
CONSIDERANDO a necessidade de se especificar as atribuições de alguns cargos previstos no Anexo V, da Lei Complementar nº 105, de 20 de janeiro de 2011; 
DECRETA:
Art.1º Ficam especificadas as atribuições dos cargos de provimento efetivo, previstas no Anexo V da Lei Complementar nº 105/2011, pertencentes aos Quadros Setoriais 
da Educação e da Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC, nos termos estabelecidos no Anexo Único deste Decreto.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio do Registro, em Contagem, 06 de fevereiro de 2012
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem
LINDOMAR DIAMANTINO SEGUNDO
Secretário Municipal de Educação e Cultura
TELMA FERNANDA RIBEIRO
Presidente da FUNEC
DECRETO nº 1781, de 06 de fevereiro de 2012
ANEXO ÚNICO

CARGO: AGENTE DE SERVIÇOS ESCOLARES (em extinção)
QUADRO SETORIAL: EDUCAÇÃO 
OBJETIVO GERAL: zelar pela segurança e boa conservação da unidade de ensino; realizar rondas, acolher a comunidade escolar, proceder a abertura e fechamento do 
prédio escolar no horário de funcionamento das atividades escolares. 
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ATRIBUIÇÕES: 
Zelar pela boa conservação do local de trabalho, evitando todo e qualquer tipo de danos materiais que possam ser ocasionados por terceiros;
Proceder à abertura e fechamento do prédio no horário regulamentar, fixado pela chefia imediata;
Encaminhar ao chefe imediato ou responsável pelo estabelecimento de ensino a correspondência recebida;
Encaminhar os visitantes ao setor competente;
Zelar pela segurança da unidade de ensino;
Receber, do responsável pelo turno anterior, o estabelecimento de ensino para vigilância, observando as condições do mesmo, a fim de comunicar à chefia imediata 
ou ao responsável pelo estabelecimento as irregularidades porventura existentes;
Verificar, ao final do expediente, as condições do local de trabalho a fim de passar o serviço em perfeita ordem e incumbir-se de acionar o sistema de vigilância ele-
trônica, quando for o caso;
Comunicar imediatamente ao setor responsável e a autoridade policial a ocorrência de incêndio, sinistros, distúrbios ou furtos no local de trabalho;
Executar serviços gerais de pequena complexidade, especialmente de manutenção predial;
Efetuar rondas, a fim de constatar a existência de possíveis irregularidades;
Participar das atividades de formação proporcionadas pela escola e pela Administração Pública Municipal;
Realizar serviços manuais de limpeza, acondicionamento e distribuição de material de copa, carregamentos e outros serviços auxiliares;
Preparar e servir café e lanches no setor de trabalho;
Requisitar à Administração o material de limpeza e controlar seu consumo;
Participar da elaboração e execução do Projeto Político Pedagógico;
Executar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo que lhe forem atribuídas pelos dirigentes da unidade escolar. 
REQUISITO DE ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo

CARGO: AGENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL
QUADRO SETORIAL: EDUCAÇÃO 
OBJETIVO GERAL: cuidar e orientar crianças de 0 a 3 anos,com realização de atividades educativas que levem a socialização, crescimento e aprendizagem para convi-
vência em família e em sociedade.
ATRIBUIÇÕES: 
Atuar em atividades que envolvam o educar e cuidar de crianças de 0 a 3 anos de acordo com o Projeto Político Pedagógico da instituição de Educação Infantil;
Organizar tempos e espaços que considerem o brincar como linguagem privilegiada da criança;
Desenvolver atividades com as crianças, objetivando o “cuidar” e o “educar” pautando-se no respeito à dignidade, aos direitos e especificidades da criança de 0 a 3 
anos, considerando suas diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, religiosas, sem discriminação de espécie alguma;
Desenvolver atividades que atendam a criança em suas necessidades básicas de saúde, higiene, sono, alimentação, proteção, e nas demais questões relativas à afetivi-
dade, à sociabilidade;
Desenvolver atividades com as múltiplas linguagens da criança e com os conhecimentos sobre o mundo físico e social e suas relações com a natureza;
Propiciar situações em que a criança possa construir sua autonomia;
Implementar atividades que valorizem a diversidade sócio-cultural da comunidade atendida, possibilitando o acesso aos bens sócio-culturais disponíveis;
Participar da construção coletiva do Projeto Político Pedagógico da instituição de Educação Infantil;
Participar das atividades de formação proporcionadas pela escola e pela Administração Pública Municipal;
Participar do processo de avaliação de desenvolvimento das crianças com registros, numa ação conjunta com o pedagogo da instituição;
Participar dos processos avaliativos da instituição, dos profissionais e do Projeto Político Pedagógico;
Desenvolver as atividades previstas no calendário anual, participando das atividades coletivas com as crianças, as famílias e a comunidade;
Auxiliar nos momentos de alimentação das crianças, zelando pela segurança e bem estar das mesmas;
Participar das atividades de trabalhos de campo com as crianças da instituição;
Executar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo que lhe forem atribuídas pelos dirigentes da unidade escolar.
REQUISITO DE ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo

CARGO: ANALISTA DE GESTÃO EDUCACIONAL
QUADRO SETORIAL: EDUCAÇÃO 
OBJETIVO GERAL: Analisar e acompanhar a gestão das unidades escolares, assegurando o desenvolvimento das atividades administrativas de emissão de documentos, 
acompanhamento de processos de denúncias e solicitações da comunidade e autoridades públicas, controle de infrequência e evasão escolar, além do arquivamento 
de documentos oficiais, para o adequado atendimento à legislação educacional.
ATRIBUIÇÕES: 
Verificar e avaliar as instituições escolares quanto a observância das normas legais e regulamentares a elas aplicáveis;
Monitorar as ações das instituições;
Registrar os atos em relatórios circunstanciados e conclusivos;
Dar orientações preventivas, acompanhar e corrigir a escrituração (livros de ata, resultados finais, classificação, reclassificação, exames especiais, incineração de docu-
mentos, matrícula, transferências, declarações, histórico escolar, ficha individual do estudante);
Garantir o cumprimento do calendário, do regimento escolar e demais legislações de ensino;
Planejar a formação para Secretários (as) Escolares, conforme demandas apresentadas pelas unidades escolares e especificidades de cada NRE;
Orientar, acompanhar e verificar os trabalhos realizados pelas Secretarias Escolares, tais como: preenchimento do Educacenso (censos de início e final de ano), cadas-
tramento escolar, levantamento periódico de matrícula, para atualização dos dados do Sistema Municipal de Ensino;
Regularizar a vida escolar do (a) estudante; orientar, fiscalizar e controlar as autorizações para dirigir, secretariar e lecionar;
Garantir os encaminhamentos de combate a infrequência e evasão escolar junto ao Conselho Tutelar e órgãos de proteção dos direitos da criança e do adolescente;
Apurar denúncias, atender, registrar formalmente e dar encaminhamentos às solicitações da comunidade escolar, autoridades públicas e ordem judicial;
Realizar visitas “in loco” em unidades escolares do Sistema Municipal de Ensino para elaborar parecer conclusivo no processo de regularização de autorização e reno-
vação de autorização de funcionamento.
REQUISITO DE ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo

CARGO: ASSISTENTE DE GESTÃO EDUCACIONAL

QUADRO SETORIAL: EDUCAÇÃO 

OBJETIVO GERAL: Desenvolver atividades de rotinas administrativas específicas do sistema
municipal de Ensino, registrando, controlando e disponibilizando dados para o adequado funcionamento da gestão da educação no Município.
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ATRIBUIÇÕES: 
Analisar e disponibilizar dados referentes ao atendimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental no Sistema Municipal de Ensino;
Analisar e atender demanda de vagas para o Ensino Fundamental e Educação Infantil;
Garantir o cumprimento do calendário, do regimento escolar e demais legislações de ensino;
Atender prioritariamente a comunidade escolar e instituições quanto a solicitações de vagas conforme zoneamento;
Garantir os encaminhamentos de combate a infrequência e evasão escolar junto ao Conselho Tutelar e órgãos de proteção dos direitos da criança e do adolescente;
Apurar denúncias, atender, registrar formalmente e dar encaminhamentos às solicitações da comunidade escolar, autoridades públicas e ordem judicial;
Dar orientações, acompanhar e verificar os trabalhos realizados pelas Secretarias Escolares, tais como: preenchimento do Educacenso (censo de início e final de ano), 
cadastramento escolar, levantamento periódico de matrícula, para atualização dos dados do Sistema Municipal de Ensino.

REQUISITO DE ESCOLARIDADE: Ensino Superior em Tecnologia em Processos Escolares, Gestão da Qualidade, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeira, Gestão 
Pública, Logística ou Processos Gerenciais.

CARGO: ASSISTENTE ESCOLAR

QUADRO SETORIAL: EDUCAÇÃO 

OBJETIVO GERAL: orientar, coordenar, controlar e executar trabalhos de assistência ao educando, juntamente com a equipe pedagógica; desempenhar outras ativi-
dades compatíveis com a natureza do cargo, que lhe forem atribuídas pela Direção.

ATRIBUIÇÕES: 
Orientar, coordenar, controlar e executar trabalhos de assistência ao educando, juntamente com a equipe pedagógica;
Orientar a formulação de atitudes e hábitos de higiene pessoal, ambiental e alimentar;
Prestar primeiros socorros e, junto à direção, cuidar do encaminhamento médico se necessário;
Controlar a disciplina e movimentação de estudantes no âmbito da escola.
Contribuir para o desenvolvimento de atividades sociais, culturais e esportivas, comemorações, festas e outras solenidades promovidas pela escola;
Zelar pela ordem e higiene em seu setor de trabalho;
Participar da elaboração e execução do Projeto Político Pedagógico;
Participar das atividades de formação proporcionadas pela escola e pela Administração Pública Municipal;
Executar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo que lhe forem atribuídas pelos dirigentes da unidade escolar.

REQUISITO DE ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo

CARGO: AUXILIAR DE BIBLIOTECA ESCOLAR

QUADRO SETORIAL: EDUCAÇÃO 

OBJETIVO GERAL: exercer atividades relativas à biblioteca e ao acervo escolar, através do atendimento dos usuários em suas demandas de pesquisas e estudo, da con-
ferência, registro, organização e arquivamento dos itens do acervo da biblioteca e das fichas de leitores, além de executar outras funções compatíveis com a natureza 
do cargo que lhe forem atribuídas pela Direção ou pelo Bibliotecônomo.

ATRIBUIÇÕES: 
Colaborar no atendimento aos usuários em suas demandas de informações, pesquisas e estudos, orientando-os no uso dos catálogos e na localização de materiais 
bibliográficos (impressos e virtuais) e audiovisuais; 
Conferir e registrar novos itens do acervo da biblioteca, preparando-os para o processamento técnico; 
Ordenar e arquivar fichas de leitores, livros e materiais audiovisuais da biblioteca; 
Preparar e ordenar pastas de recortes, folhetos e outros materiais destinados à complementação do acervo bibliográfico; 
Manter a adequada organização dos materiais bibliográficos e outros objetos da biblioteca, posicionando-os corretamente nas estantes e armários, para facilitar a 
localização e uso; 
Proceder à inscrição de leitores para facilitar, sob empréstimo, a retirada de obras; 
Efetuar empréstimos de materiais bibliográficos e audiovisuais, de acordo com normas preestabelecidas pela biblioteca; 
Controlar pedidos de reservas e o empréstimo de livros e outros materiais. 
Controlar a devolução de livros e outros materiais emprestados, mediante rotinas próprias; 
Selecionar e organizar materiais bibliográficos para uso dos professores, alunos e funcionários, bem como controlar a circulação desses materiais;
Colaborar para manter o acervo em bom estado de conservação; 
Realizar pequenos reparos no acervo bibliográfico da biblioteca;
Separar e listar material bibliográfico a ser encaminhado para encadernação, conforme o caso;
Separar e listar materiais inservíveis e irrecuperáveis a serem encaminhados para descarte pela Escola, conforme legislação em vigor;
Colaborar nas promoções culturais realizadas na biblioteca, de acordo com programação estabelecida; 
Realizar estatísticas acerca das atividades desenvolvidas pela biblioteca;
Colaborar na coleta e tabulação de dados, mediante utilização de formulários próprios, para o controle dos serviços desenvolvidos pela biblioteca;
Divulgar informações por meio de murais, boletins, blogs, jornais, dentre outros;
Sugerir aos dirigentes, por meio de listas atualizadas, a aquisição de publicações diversas;
Realizar projetos que promovam práticas de leitura na biblioteca, envolvendo os estudantes, educadores e demais participantes da comunidade escolar;
Participar da elaboração e execução do Projeto Político Pedagógico da Unidade de Ensino;
Participar das atividades de formação proporcionadas pela escola e pela Administração Pública Municipal; 
Executar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo que lhe forem atribuídas pelos dirigentes da unidade escolar ou pelo bibliotecônomo.

REQUISITO DE ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo

CARGO: AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR (em extinção)

QUADRO SETORIAL: EDUCAÇÃO 

OBJETIVO GERAL: realizar atividades pertinentes à secretaria escolar, de natureza burocrática e de atendimento ao público, alunos e professores; de forma a cumprir as 
normas legais pertinentes ao pessoal e à unidade de ensino, além de desempenhar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo, que lhe forem atribuídas 
pela Direção.
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ATRIBUIÇÕES: 
Realizar atividades pertinentes à secretaria escolar, de natureza burocrática e de atendimento ao público, estudantes e professores, de forma a cumprir as normas 
legais pertinentes ao pessoal e à unidade de ensino;
Planejar e elaborar relatórios, boletins e controle de freqüência dos estudantes;
Manter atualizados arquivos, fichários e livros de registro;
Controlar o material permanente de consumo e os equipamentos da secretaria;
Preencher e providenciar requisições de materiais, cópias e outros.
Redigir a correspondência da escola e controlar sua expedição e recebimento;
Executar os serviços de digitação da Unidade Escolar, quando necessário;
Receber, conferir, selecionar e tabular dados para escrituração em formulários e impressos.
Registrar, separar e encaminhar documentos recebidos e expedidos, procedendo a anotações e controle.
Executar levantamentos, anotações e cálculos aritméticos simples.
Arquivar correspondências, documentos, circulares, portarias, normas e processos.
Controlar e manter atualizados arquivos e fichários.
Elaborar, atualizar e conferir o ponto gerencial, relatórios periódicos, cadastrais e fichas funcionais.
Organizar e manter em dia a publicação de leis, regulamentos, diretrizes, ordens de serviços, circulares, resoluções e todos os documentos recebidos e/ou expedidos.
Encarregar-se das atividades relativas à matrícula, transferência e conclusão de cursos.
Confeccionar toda documentação relacionada à vida escolar do estudante e dos profissionais da escola;
Participar de formação continuada, reuniões pedagógicas e administrativas proporcionadas pela escola e pela Administração Pública Municipal, quando for convocado;
Participar de reuniões, quando solicitado, lavrando as respectivas atas;
Participar da elaboração e execução do Projeto Político-Pedagógico;
Desempenhar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo, que lhe forem atribuídas pela direção.

REQUISITO DE ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS ESCOLARES

QUADRO SETORIAL: EDUCAÇÃO 

OBJETIVO GERAL: realizar serviços manuais de limpeza, acondicionamento e distribuição de material de copa, carregamentos e outros serviços auxiliares, tais como 
preparar e servir café e lanches, requisitar à Administração o material de limpeza e controlar seu consumo, auxiliando na
organização da unidade de ensino.

ATRIBUIÇÕES: 
Participar da elaboração e execução do Projeto Político Pedagógico;
Zelar pela boa conservação do local de trabalho, evitando todo e qualquer tipo de danos materiais que possam ser ocasionados por terceiros;
Proceder à abertura e fechamento do prédio no horário regulamentar, fixado pela administração escolar;
Encaminhar ao chefe imediato ou responsável pelo estabelecimento de ensino a correspondência recebida;
Encaminhar os visitantes ao setor competente;
Zelar pela segurança da unidade de ensino;
Receber, do responsável pelo turno anterior, o estabelecimento de ensino para vigilância, observando as condições do mesmo, a fim de comunicar à chefia imediata ou 
ao responsável pelo estabelecimento as irregularidades porven¬tura existentes;
Verificar, ao final do expediente, as condições do local de trabalho a fim de passar o serviço em perfeita ordem e incumbir-se de acionar o sistema de vigilância ele-
trônica, quando for o caso;
Comunicar imediatamente ao setor responsável e a autoridade policial a ocorrência de incêndio, sinistros, distúrbios ou furtos no local de trabalho;
Executar serviços gerais de pequena complexidade, especialmente de manutenção predial;
Efetuar rondas, a fim de constatar a existência de possíveis irregularidades;
Participar das atividades de formação proporcionadas pela escola e pela Administração Pública Municipal;
Realizar serviços manuais de limpeza, acondicionamento e distribuição de material de copa, carregamentos e outros serviços auxiliares;
Preparar e servir café e lanches no setor de trabalho;
Requisitar à Administração o material de limpeza e controlar seu consumo;
Executar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo que lhe forem atribuídas pelos dirigentes da unidade escolar. 

REQUISITO DE ESCOLARIDADE: Ensino Fundamental Completo

CARGO: ENCARREGADO DE SERVIÇOS GERAIS (em extinção)

QUADRO SETORIAL: EDUCAÇÃO 

OBJETIVO GERAL: coordenar as atividades em geral das turmas e serviços colocados sob seu comando, garantindo que os serviços sejam realizados com eficiência e 
eficácia.

ATRIBUIÇÕES: 
Supervisionar os serviços de limpeza e conservação das instalações físicas da unidade de ensino, bem como seu mobiliário, equipamentos e materiais;
Fazer obedecer às normas de segurança e higiene do trabalho;
Guardar equipamentos, ferramentas e materiais de trabalho em local apropriado, zelando por conservação;
Participar das atividades de formação proporcionadas pela escola e pela Administração Pública Municipal;
Executar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo que lhe forem atribuídas pelos dirigentes da unidade escolar.

REQUISITO DE ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo

CARGO: NUTRICIONISTA ESCOLAR

QUADRO SETORIAL: EDUCAÇÃO 

OBJETIVO GERAL: desenvolver atividades de planejamento, coordenação e supervisão da merenda escolar e dos serviços ou programas de nutrição e alimentação e 
campanhas educativas, para melhorar e criar hábitos e regimes alimentares mais adequados, além de realizar outras atividades correlatas, pertinentes à função.
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ATRIBUIÇÕES: 
Planejar, coordenar e supervisionar as atividades de armazenamento, produção, distribuição e compra dos alimentos, zelando pela quantidade, qualidade e conserva-
ção dos produtos, observadas as boas práticas higiênico-sanitárias;
Planejar, elaborar, acompanhar e avaliar o cardápio da alimentação escolar, com base no diagnóstico nutricional e nas referencias nutricionais, observando: adequação 
às faixas etárias, respeito a hábitos alimentares e à cultura alimentar de cada localidade, à sua vocação agrícola e à alimentação saudável e adequada, utilização dos 
produtos da Agricultura Familiar e dos Empreendedores Familiares Rurais e elaboração de fichas técnicas das preparações que compõem o cardápio;
Elaborar e implantar o Manual de Boas Práticas;
Orientar e supervisionar as atividades de higienização de ambientes, armazenamento de alimentos, veículos de transporte de alimentos, equipamentos e utensílios da 
instituição;
Planejar, coordenar e supervisionar a aplicação de testes de aceitabilidade junto aos estudantes, sempre que ocorrer no cardápio a introdução de alimento novo ou 
quaisquer outras alterações inovadoras;
Participar do processo de licitação e da compra direta da agricultura familiar para aquisição de gêneros alimentícios, no que se refere à parte técnica (especificações, 
quantitativos, entre outros);
Propor e realizar ações de educação alimentar e nutricional para a comunidade escolar, inclusive promovendo a consciência ecológica e ambiental, articulando-se com 
a direção e com a coordenação pedagógica da escola para o planejamento de atividades com o conteúdo de alimentação e nutrição;
Participar das atividades de formação proporcionadas pela escola e pela Administração Pública Municipal;
Realizar o diagnóstico e o acompanhamento do estado nutricional, calculando os parâmetros nutricionais com base no resultado da avaliação nutricional e em conso-
nância com os parâmetros definidos em normativas do FNDE;
Executar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo que lhe forem atribuídas pelos dirigentes da unidade escolar.

REQUISITO DE ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo em Nutrição, com registro para o exercício legal da profissão.

CARGO: PEDAGOGO

QUADRO SETORIAL: EDUCAÇÃO 

OBJETIVO GERAL: exercer a coordenação, organização e avaliação pedagógica nos estabelecimentos de ensino, através da promoção da articulação da comunidade 
escolar em busca da qualidade do processo educacional, da participação na elaboração, coordenação e implementação do Projeto Pedagógico da Escola e do cumpri-
mento do regimento escolar, dentre outras atividades correlatas, pertinentes ao cargo.

ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar o processo de elaboração, implementação e monitoramento do Projeto Político Pedagógico da escola a partir da política educacional do município e da 
realidade local;
Atualizar a Proposta Pedagógica, considerando as orientações e diretrizes da SEDUC, bem como a realidade da unidade escolar;
Acompanhar, avaliar e redefinir o planejamento com o coletivo de professores, considerando a formação integral e as especificidades dos estudantes;
Assessorar, pedagogicamente, educadores e dirigentes da unidade escolar;
Desenvolver, junto com os educadores, projetos que estimulem o trabalho coletivo e a participação dos estudantes em atividades culturais, esportivas, tecnológicas, 
entre outras;
Participar da organização e do desenvolvimento de processos de democratização da gestão, fortalecendo os conselhos escolares e demais instâncias participativas da 
unidade escolar;
Promover a articulação da comunidade escolar em busca da qualidade do processo educacional;
Acompanhar o registro do desenvolvimento dos estudantes, a partir de processos avaliativos, numa ação conjunta com os professores que atuam no ciclo;
Participar da organização e do desenvolvimento de projetos e de ações que promovam a interação entre escola, família e comunidade;
Coordenar a elaboração das atividades formativas dos educadores, considerando as especificidades do coletivo e a proposta pedagógica da escola;
Acompanhar o desenvolvimento das atividades formativas dos educadores, bem como impacto dessas atividades nas práticas pedagógicas e na aprendizagem dos 
estudantes;
Incentivar e possibilitar a participação de todos os educadores no programa de formação continuada oferecido pela Administração Pública;
Participar do programa de formação continuada oferecido pela Administração Pública e das atividades formativas da unidade escolar, a fim desenvolver propostas de 
melhoria ou inovação da prática pedagógica;
Promover e/ou participar de projetos e ações intersetoriais;
Manter-se atualizado acerca da legislação Federal, Estadual e Municipal, inerentes à educação;
Garantir o cumprimento do Regimento Escolar e demais legislações vigentes;
Conservar as instalações, materiais e equipamentos utilizados no exercício de sua função;
Executar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo que lhe forem atribuídas pelos dirigentes da unidade escolar.
Área de Atuação – Educação Infantil, Ensino Fundamental comum e Ensino Fundamental nas modalidades Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Educação Especial. 

REQUISITO DE ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo em Pedagogia.

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (em extinção)

QUADRO SETORIAL: EDUCAÇÃO 

OBJETIVO GERAL: exercer a docência e as atividades pedagógicas nas áreas de educação infantil e ensino fundamental dos anos iniciais - do 1º ao 4º ano, com o obje-
tivo de transmitir conhecimento, propiciar a formação integral como cidadãos críticos, conscientes e participativos.
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ATRIBUIÇÕES: 
Exercer a docência participando da elaboração do Projeto Político Pedagógico do estabelecimento de ensino;
Zelar pela aprendizagem dos estudantes;
Estabelecer estratégias de recuperação para os estudantes de menor rendimento;
Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos em Lei e de acordo com Calendário Escolar;
Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;
Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e com a comunidade;
Cumprir o Regimento Escolar, bem como a legislação vigente;
Orientar os estágios de Educação Profissional, quando necessário;
Participar das atividades de formação proporcionadas pela escola e pela Administração Pública Municipal;
Executar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo que lhe forem atribuídas pelos dirigentes da unidade escolar.
Área de Atuação: Educação Infantil, 1º ciclo, 1º e 2º anos do 2º ciclo do Ensino Fundamental e anos iniciais da Educação de Jovens e Adultos - EJA e Educação Especial.

REQUISITO DE ESCOLARIDADE: Ensino Médio completo na modalidade normal.

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 1 – PEB 1

QUADRO SETORIAL: EDUCAÇÃO 

OBJETIVO GERAL: exercer a docência e as atividades pedagógicas nas áreas de educação infantil, ensino fundamental, séries iniciais da educação de Jovens e Adultos e 
educação especial, através da participação na elaboração e implementação do Projeto Pedagógico do
estabelecimento de ensino e do cumprimento do regimento escolar, com o objetivo de transmitir conhecimento, propiciar a formação integral como cidadãos críticos, 
conscientes e participativos.

ATRIBUIÇÕES: 
Participar da elaboração e da implementação do Projeto Político Pedagógico da escola;
Participar da elaboração, do desenvolvimento e da atualização da Proposta Pedagógica, anualmente, considerando as orientações e diretrizes da SEDUC, bem como a 
realidade da unidade escolar;
Desenvolver atividades pautadas no respeito à dignidade, aos direitos e às especificidades dos estudantes, considerando as diferenças individuais, sociais, econômicas, 
culturais, religiosas, dentre outras;
Implementar atividades que valorizem a diversidade sócio-cultural da comunidade local, possibilitando o acesso aos bens sócio-culturais disponíveis.
Desenvolver, avaliar e redefinir, sistematicamente, o planejamento, considerando a formação integral e as especificidades dos estudantes;
Registrar o desenvolvimento dos estudantes, a partir de processos avaliativos, numa ação conjunta com o pedagogo e demais professores que atuam no ciclo.
Desenvolver trabalho diferenciado, a fim de atender os estudantes com menor desempenho;
Desenvolver projetos que estimulem o trabalho coletivo e a participação dos estudantes em atividades culturais, esportivas, tecnológicas, entre outras;
Oferecer oportunidades diversificadas para que os estudantes possam desenvolver e ampliar a sua formação, buscando senso de responsabilidade, solidariedade e 
justiça no espaço escolar;
Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a Proposta Pedagógica da escola;
Desenvolver as atividades previstas no calendário anual, participando das atividades coletivas com os estudantes, as famílias e a comunidade;
Participar dos processos avaliativos da unidade escolar, como avaliação dos profissionais, do Projeto Político Pedagógico, da Proposta Pedagógica, dentre outros;
Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e à formação continuada a fim de desenvolver propostas de melhoria e/ou inovação da 
prática pedagógica;
Colaborar com o desenvolvimento de projetos e de ações que promovam a interação entre escola, famílias e comunidade;
Participar da organização e do desenvolvimento dos processos de democratização da gestão, fortalecendo os conselhos escolares e demais instâncias participativas da 
unidade escolar;
Promover e/ou participar de projetos e ações intersetoriais;
Garantir o cumprimento do Regimento Escolar e demais legislações vigentes;
Conservar as instalações, materiais e equipamentos utilizados no exercício de sua função;
Executar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo que lhe forem atribuídas pelos dirigentes da unidade escolar.
Área de Atuação: Educação Infantil, 1º e 2º ciclos do Ensino Fundamental, anos iniciais da educação de Jovens e Adultos - EJA e educação especial.

REQUISITO DE ESCOLARIDADE: Ensino Superior Normal ou Magistério Superior ou Pedagogia com ênfase nas séries iniciais.

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 2 – PEB 2

QUADRO SETORIAL: EDUCAÇÃO 

OBJETIVO GERAL: exercer a docência e as atividades pedagógicas da disciplina para a qual foi concursado, nas áreas de educação infantil, do ensino fundamental 
nos anos iniciais e finais, da educação de Jovens e Adultos e educação especial, através da participação na elaboração e implementação do Projeto Pedagógico do 
estabelecimento de ensino e do cumprimento do regimento escolar, com o objetivo de transmitir conhecimento, propiciar a formação integral como cidadãos críticos, 
conscientes e participativos.

http://www.contagem.mg.gov.br/?legislacao=032766
http://novo.contagem.mg.gov.br


Contagem, 7 de fevereiro de 2012 Página 10 de 20 Diário Oficial de Contagem - Edição 2833

"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a 
uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. 
Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

ATRIBUIÇÕES: 
Participar da elaboração e da implementação do Projeto Político Pedagógico da escola;
Participar da elaboração, do desenvolvimento e da atualização da Proposta Pedagógica, anualmente, considerando as orientações e diretrizes da SEDUC, bem como a 
realidade da unidade escolar;
Desenvolver atividades pautadas no respeito à dignidade, aos direitos e às especificidades dos estudantes, considerando as diferenças individuais, sociais, econômicas, 
culturais, religiosas, dentre outras;
Implementar atividades que valorizem a diversidade sócio-cultural da comunidade local, possibilitando o acesso aos bens sócio-culturais disponíveis;
Desenvolver, avaliar e redefinir, sistematicamente, o planejamento, considerando a formação integral e as especificidades dos estudantes;
Registrar o desenvolvimento dos estudantes, a partir de processos avaliativos, em uma ação conjunta com o pedagogo e demais professores que atuam no ciclo;
Desenvolver trabalho diferenciado, a fim de atender os estudantes com menor desempenho;
Desenvolver projetos que estimulem o trabalho coletivo e a participação dos estudantes em atividades culturais, esportivas, tecnológicas, entre outras; 
Oferecer oportunidades diversificadas para que os estudantes possam desenvolver e ampliar a sua formação, buscando senso de responsabilidade, solidariedade e 
justiça no espaço escolar;
Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola.
Desenvolver as atividades previstas no calendário anual, participando das atividades coletivas com os estudantes, as famílias e a comunidade;
Participar dos processos avaliativos da unidade escolar, como avaliação dos profissionais, do Projeto Político Pedagógico, da Proposta Pedagógica, dentre outros;
Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e à formação continuada a fim desenvolver propostas de melhoria e/ou inovação da 
prática pedagógica;
Colaborar com o desenvolvimento de projetos e de ações que promovam a interação entre escola, famílias e comunidade;
Participar da organização e do desenvolvimento dos processos de democratização da gestão, fortalecendo os conselhos escolares e demais instâncias participativas da 
unidade escolar;
Promover e/ou participar de projetos e ações intersetoriais;
Garantir o cumprimento do Regimento Escolar e demais legislações vigentes;
Conservar as instalações, materiais e equipamentos utilizados no exercício de sua função;
Executar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo que lhe forem atribuídas pelos dirigentes da unidade escolar.
Área de Atuação: nos anos finais do Ensino Fundamental, na Educação de Jovens e Adultos - EJA e educação especial, exceto Professor de Educação Básica 2 das áreas 
específicas de Inglês, Educação Física e Arte que poderão atuar, também, nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

REQUISITO DE ESCOLARIDADE: Ensino Superior com licenciatura plena na área de atuação.

CARGO: SECRETÁRIO ESCOLAR

QUADRO SETORIAL: EDUCAÇÃO 

OBJETIVO GERAL: planejar, coordenar, supervisionar e executar serviços da secretaria da escola e outros de natureza burocrática que lhe forem atribuídos, elaborar 
relatórios e documentos, organizar e atualizar arquivos, fichários e livros de registro; controlar materiais, equipamentos e correspondências; redigir e lavrar atas de 
reuniões, além de desempenhar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo, que lhe forem atribuídas pela Direção.

ATRIBUIÇÕES: 
Realizar atividades pertinentes à secretaria escolar, de natureza burocrática e de atendimento ao público, estudantes e professores, de forma a cumprir as normas 
legais pertinentes ao pessoal e à unidade de ensino;
Planejar e elaborar relatórios, boletins e controle de freqüência dos estudantes;
Manter atualizados arquivos, fichários e livros de registro;
Controlar o material permanente de consumo e os equipamentos da secretaria;
Preencher e providenciar requisições de materiais, cópias e outros.
Redigir a correspondência da escola e controlar sua expedição e recebimento;
Executar os serviços de digitação da secretaria da escola, quando necessário;
Receber, conferir, selecionar e tabular dados para escrituração em formulários e impressos.
Registrar, separar e encaminhar documentos recebidos e expedidos, procedendo a anotações e controle.
Executar levantamentos, anotações e cálculos aritméticos simples.
Arquivar correspondências, documentos, circulares, portarias, normas e processos.
Controlar e manter atualizados arquivos e fichários.
Elaborar, atualizar e conferir o ponto gerencial, relatórios periódicos, cadastrais e fichas funcionais.
Organizar e manter em dia a publicação de leis, regulamentos, diretrizes, ordens de serviços, circulares, resoluções e todos os documentos recebidos e/ou expedidos.
Encarregar-se das atividades relativas à matrícula, transferência e conclusão de cursos.
Confeccionar toda documentação relacionada à vida escolar do estudante e dos profissionais da escola.
Participar de formação continuada, reuniões pedagógicas e administrativas proporcionadas pela escola e pela Administração Pública Municipal, quando for convocado;
Participar de reuniões, quando solicitado, lavrando as respectivas atas;
Participar da elaboração e execução do Projeto Político-Pedagógico;
Desempenhar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo, que lhe forem atribuídas pela direção.

REQUISITO DE ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo.

CARGO: AGENTE DE SERVIÇOS ESCOLARES (em extinção)

QUADRO SETORIAL: FUNEC

OBJETIVO GERAL: zelar pela segurança e boa conservação da unidade de ensino, realizando rondas e serviços de manutenção predial e gerais de pequena complexi-
dade e procedendo a abertura e fechamento do prédio no horário regulamentar, fixado pela administração escolar.
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ATRIBUIÇÕES: 
Zelar pela boa conservação do local de trabalho, evitando todo e qualquer tipo de danos materiais que possam ser ocasionados por terceiros;
Proceder à abertura e fechamento do prédio no horário regulamentar, fixado pela chefia imediata;
Encaminhar ao chefe imediato ou responsável pelo estabelecimento de ensino a correspondência recebida;
Encaminhar os visitantes ao setor competente;
Zelar pela segurança da unidade de ensino;
Receber, do responsável pelo turno anterior, o estabelecimento de ensino para vigilância, observando as condições do mesmo, a fim de comunicar à chefia imediata ou 
ao responsável pelo estabelecimento as irregularidades porventura existentes;
Verificar, ao final do expediente, as condições do local de trabalho a fim de passar o serviço em perfeita ordem e incumbir-se de acionar o sistema de vigilância ele-
trônica, quando for o caso;
Comunicar imediatamente ao setor responsável e a autoridade policial a ocorrência de incêndio, sinistros, distúrbios ou furtos no local de trabalho;
Executar serviços gerais de pequena complexidade, especialmente de manutenção predial;
Efetuar rondas, a fim de constatar a existência de possíveis irregularidades;
Participar das atividades de formação proporcionadas pela escola e pela Administração Pública Municipal;
Realizar serviços manuais de limpeza, acondicionamento e distribuição de material de copa, carregamentos e outros serviços auxiliares;
Preparar e servir café e lanches no setor de trabalho;
Requisitar à Administração o material de limpeza e controlar seu consumo;
Participar da elaboração e execução do Projeto Político Pedagógico;
Executar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo que lhe forem atribuídas pelos dirigentes da unidade escolar. 

REQUISITO DE ESCOLARIDADE: Ensino Fundamental Completo.

CARGO: ASSISTENTE ESCOLAR 

QUADRO SETORIAL: FUNEC

OBJETIVO GERAL: orientar, coordenar, controlar e executar trabalhos de assistência ao educando, juntamente com a equipe pedagógica; desempenhar outras ativida-
des compatíveis com a natureza do cargo, que lhe forem atribuídas pela Direção.

ATRIBUIÇÕES: 
Orientar, coordenar, controlar e executar trabalhos de assistência ao educando, juntamente com a equipe pedagógica;
Orientar a formulação de atitudes e hábitos de higiene pessoal, ambiental e alimentar;
Prestar primeiros socorros e, junto à direção, cuidar do encaminhamento médico se necessário;
Controlar a disciplina e movimentação de estudantes no âmbito da escola.
Contribuir para o desenvolvimento de atividades sociais, culturais e esportivas, comemorações, festas e outras solenidades promovidas pela escola;
Zelar pela ordem e higiene em seu setor de trabalho;
Participar da elaboração e execução do Projeto Político Pedagógico;
Participar das atividades de formação proporcionadas pela escola e pela Administração Pública Municipal;
Executar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo que lhe forem atribuídas pelos dirigentes da unidade escolar.

REQUISITO DE ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo.

CARGO: AUXILIAR DE BIBLIOTECA ESCOLAR

QUADRO SETORIAL: FUNEC

OBJETIVO GERAL: exercer atividades relativas à biblioteca e ao acervo escolar, através do atendimento dos usuários em suas demandas de pesquisas e estudo, da con-
ferência, registro, organização e arquivamento dos itens do acervo da biblioteca e das fichas de leitores, além de executar outras funções compatíveis com a natureza 
do cargo que lhe forem atribuídas pela Direção ou pelo Bibliotecônomo.

ATRIBUIÇÕES: 
Colaborar no atendimento aos usuários em suas demandas de informações, pesquisas e estudos, orientando-os no uso dos catálogos e na localização de materiais 
bibliográficos (impressos e virtuais) e audiovisuais; 
Conferir e registrar novos itens do acervo da biblioteca, preparando-os para o processamento técnico; 
Ordenar e arquivar fichas de leitores, livros e materiais audiovisuais da biblioteca; 
Preparar e ordenar pastas de recortes, folhetos e outros materiais destinados à complementação do acervo bibliográfico; 
Manter a adequada organização dos materiais bibliográficos e outros objetos da biblioteca, posicionando-os corretamente nas estantes e armários, para facilitar a 
localização e uso; 
Proceder à inscrição de leitores para facilitar, sob empréstimo, a retirada de obras; 
Efetuar empréstimos de materiais bibliográficos e audiovisuais, de acordo com normas preestabelecidas pela biblioteca; 
Controlar pedidos de reservas e o empréstimo de livros e outros materiais. 
Controlar a devolução de livros e outros materiais emprestados, mediante rotinas próprias; 
Selecionar e organizar materiais bibliográficos para uso dos professores, alunos e funcionários, bem como controlar a circulação desses materiais;
Colaborar para manter o acervo em bom estado de conservação; 
Realizar pequenos reparos no acervo bibliográfico da biblioteca;
Separar e listar material bibliográfico a ser encaminhado para encadernação, conforme o caso;
Separar e listar materiais inservíveis e irrecuperáveis a serem encaminhados para descarte pela Escola, conforme legislação em vigor;
Colaborar nas promoções culturais realizadas na biblioteca, de acordo com programação estabelecida; 
Realizar estatísticas acerca das atividades desenvolvidas pela biblioteca;
Colaborar na coleta e tabulação de dados, mediante utilização de formulários próprios, para o controle dos serviços desenvolvidos pela biblioteca;
Divulgar informações por meio de murais, boletins, blogs, jornais, dentre outros;
Sugerir aos dirigentes, por meio de listas atualizadas, a aquisição de publicações diversas;
Realizar projetos que promovam práticas de leitura na biblioteca, envolvendo os estudantes, educadores e demais participantes da comunidade escolar;
Participar da elaboração e execução do Projeto Político Pedagógico da Unidade de Ensino;
Participar das atividades de formação proporcionadas pela escola e pela Administração Pública Municipal; 
Executar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo que lhe forem atribuídas pelos dirigentes da unidade escolar ou pelo bibliotecônomo.
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REQUISITO DE ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo.

CARGO: AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR (em extinção)

QUADRO SETORIAL: FUNEC

OBJETIVO GERAL: realizar atividades pertinentes à secretaria escolar, de natureza burocrática e de atendimento ao público, alunos e professores; de forma a cumprir as 
normas legais pertinentes ao pessoal e à unidade de ensino, além de desempenhar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo, que lhe forem atribuídas 
pela Direção.

ATRIBUIÇÕES: 
Realizar atividades pertinentes à secretaria escolar, de natureza burocrática e de atendimento ao público, estudantes e professores, de forma a cumprir as normas 
legais pertinentes ao pessoal e à unidade de ensino;
Planejar e elaborar relatórios, boletins e controle de freqüência dos estudantes;
Manter atualizados arquivos, fichários e livros de registro;
Controlar o material permanente de consumo e os equipamentos da secretaria;
Preencher e providenciar requisições de materiais, cópias e outros.
Redigir a correspondência da escola e controlar sua expedição e recebimento;
Executar os serviços de digitação da Unidade Escolar, quando necessário;
Receber, conferir, selecionar e tabular dados para escrituração em formulários e impressos.
Registrar, separar e encaminhar documentos recebidos e expedidos, procedendo a anotações e controle.
Executar levantamentos, anotações e cálculos aritméticos simples.
Arquivar correspondências, documentos, circulares, portarias, normas e processos.
Controlar e manter atualizados arquivos e fichários.
Elaborar, atualizar e conferir o ponto gerencial, relatórios periódicos, cadastrais e fichas funcionais.
Organizar e manter em dia a publicação de leis, regulamentos, diretrizes, ordens de serviços, circulares, resoluções e todos os documentos recebidos e/ou expedidos.
Encarregar-se das atividades relativas à matrícula, transferência e conclusão de cursos.
Confeccionar toda documentação relacionada à vida escolar do estudante e dos profissionais da escola;
Participar de formação continuada, reuniões pedagógicas e administrativas proporcionadas pela escola e pela Administração Pública Municipal, quando for convocado;
Participar de reuniões, quando solicitado, lavrando as respectivas atas;
Participar da elaboração e execução do Projeto Político-Pedagógico;
Desempenhar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo, que lhe forem atribuídas pela direção.

REQUISITO DE ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS ESCOLARES

QUADRO SETORIAL: FUNEC 

OBJETIVO GERAL: realizar serviços manuais de limpeza, acondicionamento e distribuição de material de copa, carregamentos e outros serviços auxiliares, tais como 
preparar e servir café e lanches, requisitar à Administração o material de limpeza e controlar seu consumo, auxiliando na
organização da unidade de ensino.

ATRIBUIÇÕES: 
Participar da elaboração e execução do Projeto Político Pedagógico;
Zelar pela boa conservação do local de trabalho, evitando todo e qualquer tipo de danos materiais que possam ser ocasionados por terceiros;
Proceder à abertura e fechamento do prédio no horário regulamentar, fixado pela administração escolar;
Encaminhar ao chefe imediato ou responsável pelo estabelecimento de ensino a correspondência recebida;
Encaminhar os visitantes ao setor competente;
Zelar pela segurança da unidade de ensino;
Receber, do responsável pelo turno anterior, o estabelecimento de ensino para vigilância, observando as condições do mesmo, a fim de comunicar à chefia imediata ou 
ao responsável pelo estabelecimento as irregularidades porven¬tura existentes;
Verificar, ao final do expediente, as condições do local de trabalho a fim de passar o serviço em perfeita ordem e incumbir-se de acionar o sistema de vigilância eletrô-
nica, quando for o caso;
Comunicar imediatamente ao setor responsável e a autoridade policial a ocorrência de incêndio, sinistros, distúrbios ou furtos no local de trabalho;
Executar serviços gerais de pequena complexidade, especialmente de manutenção predial;
Efetuar rondas, a fim de constatar a existência de possíveis irregularidades;
Participar das atividades de formação proporcionadas pela escola e pela Administração Pública Municipal;
Realizar serviços manuais de limpeza, acondicionamento e distribuição de material de copa, carregamentos e outros serviços auxiliares;
Preparar e servir café e lanches no setor de trabalho;
Requisitar à Administração o material de limpeza e controlar seu consumo;
Executar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo que lhe forem atribuídas pelos dirigentes da unidade escolar. 

REQUISITO DE ESCOLARIDADE: Ensino Fundamental Completo

CARGO: BIBLIOTECÔNOMO

QUADRO SETORIAL: FUNEC

OBJETIVO GERAL: exercer atividades pertinentes à área de biblioteconomia, através da coordenação da política de informação da instituição; e da coordenação e super-
visão das bibliotecas, além de exercer outras atividades correlatas, pertinentes ao cargo.
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ATRIBUIÇÕES: 
Supervisionar a política de informação da unidade escolar;
Coordenar e supervisionar a organização das bibliotecas;
Executar serviços técnicos de biblioteca, divulgar o acervo documental, atender consultas, pesquisas bibliográficas e de interesse;
Sugerir, por meio de listas atualizadas, a aquisição de publicações diversas;
Preparar e divulgar o acervo documental (periódicos, boletins, listagens e outros);
Apresentar relatórios das ações de informação desenvolvidas;
Responsabilizar-se pelo patrimônio da biblioteca;
Registrar, catalogar, classificar e arquivar livros e outras publicações;
Elaborar e coordenar as diretrizes gerais para as Bibliotecas Escolares na perspectiva de tornar a biblioteca um espaço de cultura viva;
Levantar e/ou analisar o perfil das bibliotecas escolares da Rede Municipal de Ensino para elaboração do Plano de Ação;
Realizar acompanhamento das bibliotecas escolares;
Contribuir para a elaboração e desenvolvimento de projetos de leitura que envolvam estudantes, educadores e demais participantes da comunidade escolar;
Proporcionar e participar da organização de cursos, relatos de experiências, grupos de estudo e/ou encontros visando ao melhor desempenho dos Profissionais na 
realização de serviços e atividades; 
Elaborar normas básicas para formação e desenvolvimento de acervos para Bibliotecas Escolares;
Efetuar referências bibliográficas, divulgar o acervo documental, atender consultas, pesquisas bibliográficas e de interesse;
Buscar mecanismos que possibilitem a participação e integração da Biblioteca no planejamento geral da escola e / ou específico de cada área do conhecimento;
Divulgar informações relativas aos programas e projetos governamentais e não-governamentais, incentivando o desenvolvimento dessas propostas;
Participar da elaboração e execução do Projeto Político Pedagógico;
Participar das atividades de formação proporcionadas pela escola e pela Administração Pública Municipal;
Executar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo que lhe forem atribuídas pelos dirigentes da unidade escolar.

REQUISITO DE ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo em Biblioteconomia, com
Registro Profissional.

CARGO: PEDAGOGO

QUADRO SETORIAL: FUNEC 

OBJETIVO GERAL: exercer a coordenação, organização e avaliação pedagógica nos estabelecimentos de ensino, através da promoção da articulação da comunidade 
escolar em busca da qualidade do processo educacional, da participação na elaboração, coordenação e implementação do Projeto Pedagógico da Escola e do cumpri-
mento do reginento escolar, dentre outras atividades correlatas, pertinentes ao cargo.

ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar o processo de elaboração, implementação e monitoramento do Projeto Político Pedagógico da escola a partir da política educacional do município e da 
realidade local;
Atualizar a Proposta Pedagógica, considerando as orientações e diretrizes da SEDUC e da FUNEC, bem como a realidade da unidade escolar;
Acompanhar, avaliar e redefinir o planejamento com o coletivo de professores, considerando a formação integral e as especificidades dos estudantes;
Assessorar, pedagogicamente, educadores e dirigentes da unidade escolar;
Desenvolver, junto com os educadores, projetos que estimulem o trabalho coletivo e a participação dos estudantes em atividades culturais, esportivas, tecnológicas, 
entre outras;
Participar da organização e do desenvolvimento de processos de democratização da gestão, fortalecendo os conselhos escolares e demais instâncias participativas da 
unidade escolar;
Promover a articulação da comunidade escolar em busca da qualidade do processo educacional;
Acompanhar o registro do desenvolvimento dos estudantes, a partir de processos avaliativos, numa ação conjunta com os professores que atuam no ciclo;
Participar da organização e do desenvolvimento de projetos e de ações que promovam a interação entre escola, família e comunidade;
Coordenar a elaboração das atividades formativas dos educadores, considerando as especificidades do coletivo e a proposta pedagógica da escola;
Acompanhar o desenvolvimento das atividades formativas dos educadores, bem como impacto dessas atividades nas práticas pedagógicas e na aprendizagem dos 
estudantes;
Incentivar e possibilitar a participação de todos os educadores no programa de formação continuada oferecido pela Administração Pública;
Participar do programa de formação continuada oferecido pela Administração Pública e das atividades formativas da unidade escolar, a fim desenvolver propostas de 
melhoria ou inovação da prática pedagógica;
Promover e/ou participar de projetos e ações intersetoriais;
Manter-se atualizado acerca da legislação Federal, Estadual e Municipal, inerentes à educação;
Garantir o cumprimento do Regimento Escolar e demais legislações vigentes;
Conservar as instalações, materiais e equipamentos utilizados no exercício de sua função;
Executar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo que lhe forem atribuídas pelos dirigentes da unidade escolar.

REQUISITO DE ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo em Pedagogia.

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – Ensino Médio

QUADRO SETORIAL: FUNEC

OBJETIVO GERAL: exercer a docência e as atividades pedagógicas da disciplina para a qual foi concursado, nas áreas da educação básica, especialmente do ensino 
médio, através da participação na elaboração e implementação do Projeto Pedagógico do estabelecimento de ensino e do cumprimento do regimento escolar, dentre 
outras atividades correlatas, pertinentes ao cargo.
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ATRIBUIÇÕES: 
Participar da elaboração e da implementação do Projeto Político Pedagógico da escola;
Participar da elaboração, do desenvolvimento e da atualização da Proposta Pedagógica, anualmente, considerando as orientações e diretrizes da SEDUC e da FUNEC, 
bem como a realidade da unidade escolar;
Desenvolver atividades pautadas no respeito à dignidade, aos direitos e às especificidades dos estudantes, considerando as diferenças individuais, sociais, econômicas, 
culturais, religiosas, dentre outras;
Implementar atividades que valorizem a diversidade sócio-cultural da comunidade local, possibilitando o acesso aos bens sócio-culturais disponíveis;
Desenvolver, avaliar e redefinir, sistematicamente, o planejamento, considerando a formação integral e as especificidades dos estudantes;
Registrar o desenvolvimento dos estudantes, a partir de processos avaliativos, em uma ação conjunta com o pedagogo e demais professores que atuam no ciclo;
Desenvolver trabalho diferenciado, a fim de atender os estudantes com menor desempenho;
Desenvolver projetos que estimulem o trabalho coletivo e a participação dos estudantes em atividades culturais, esportivas, tecnológicas, entre outras; 
Oferecer oportunidades diversificadas para que os estudantes possam desenvolver e ampliar a sua formação, buscando senso de responsabilidade, solidariedade e 
justiça no espaço escolar;
Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola.
Desenvolver as atividades previstas no calendário anual, participando das atividades coletivas com os estudantes, as famílias e a comunidade;
Participar dos processos avaliativos da unidade escolar, como avaliação dos profissionais, do Projeto Político Pedagógico, da Proposta Pedagógica, dentre outros;
Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e à formação continuada a fim desenvolver propostas de melhoria e/ou inovação da 
prática pedagógica;
Colaborar com o desenvolvimento de projetos e de ações que promovam a interação entre escola, famílias e comunidade;
Participar da organização e do desenvolvimento dos processos de democratização da gestão, fortalecendo os conselhos escolares e demais instâncias participativas da 
unidade escolar;
Promover e/ou participar de projetos e ações intersetoriais;
Garantir o cumprimento do Regimento Escolar e demais legislações vigentes;
Conservar as instalações, materiais e equipamentos utilizados no exercício de sua função;
Executar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo que lhe forem atribuídas pelos dirigentes da unidade escolar.

REQUISITO DE ESCOLARIDADE: Ensino superior com licenciatura plena na área de atuação.

CARGO: PSICÓLOGO EDUCACIONAL (em extinção)

QUADRO SETORIAL: FUNEC

OBJETIVO GERAL: atender à população do Município com técnicas psicológicas, orientadas para o desenvolvimento pedagógico dos educandos e educadores, dentro 
das abordagens de Psicologia Clínica e Comunitária.

ATRIBUIÇÕES: 
Exercer atividades de assessoramento ao corpo administrativo-pedagógico;
Colaborar para a compreensão, para a mudança do comportamento de educadores e educandos, no processo ensino-aprendizagem, nas relações interpessoais e nos 
processos intrapessoais que se dão no âmbito da FUNEC;
Analisar situações dos servidores com restrições médicas, acompanhar e propor seu ajustamento ou adaptação funcional, quando for o caso;
Participar da elaboração e execução do Projeto Político Pedagógico;
Exercer atividades do campo da psicologia, executando tarefas de seleção, desenvolvimento e acompanhamento de recursos humanos, além de realizar outras ativida-
des correlatas, pertinentes ao cargo.

REQUISITO DE ESCOLARIDADE: Ensino Superior completo em Psicologia com especialização na área da educação.

CARGO: SECRETÁRIO ESCOLAR

QUADRO SETORIAL: FUNEC

OBJETIVO GERAL: planejar, coordenar, supervisionar e executar serviços da secretaria da escola e outros de natureza burocrática que lhe forem atribuídos, elaborar 
relatórios e documentos, organizar e atualizar arquivos, fichários e livros de registro; controlar materiais, equipamentos e correspondências; redigir e lavrar atas de 
reuniões, além de desempenhar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo, que lhe forem atribuídas pela Direção.
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ATRIBUIÇÕES: 
Realizar atividades pertinentes à secretaria escolar, de natureza burocrática e de atendimento ao público, estudantes e professores, de forma a cumprir as normas 
legais pertinentes ao pessoal e à unidade de ensino;
Planejar e elaborar relatórios, boletins e controle de freqüência dos estudantes;
Manter atualizados arquivos, fichários e livros de registro;
Controlar o material permanente de consumo e os equipamentos da secretaria;
Preencher e providenciar requisições de materiais, cópias e outros.
Redigir a correspondência da escola e controlar sua expedição e recebimento;
Executar os serviços de digitação da secretaria da escola, quando necessário;
Receber, conferir, selecionar e tabular dados para escrituração em formulários e impressos.
Registrar, separar e encaminhar documentos recebidos e expedidos, procedendo a anotações e controle.
Executar levantamentos, anotações e cálculos aritméticos simples.
Arquivar correspondências, documentos, circulares, portarias, normas e processos.
Controlar e manter atualizados arquivos e fichários.
Elaborar, atualizar e conferir o ponto gerencial, relatórios periódicos, cadastrais e fichas funcionais.
Organizar e manter em dia a publicação de leis, regulamentos, diretrizes, ordens de serviços, circulares, resoluções e todos os documentos recebidos e/ou expedidos.
Encarregar-se das atividades relativas à matrícula, transferência e conclusão de cursos.
Confeccionar toda documentação relacionada à vida escolar do estudante e dos profissionais da escola.
Participar de formação continuada, reuniões pedagógicas e administrativas proporcionadas pela escola e pela Administração Pública Municipal, quando for convocado;
Participar de reuniões, quando solicitado, lavrando as respectivas atas;
Participar da elaboração e execução do Projeto Político-Pedagógico;
Desempenhar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo, que lhe forem atribuídas pela direção.

REQUISITO DE ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo.

DECRETO nº 1782, de 06 de fevereiro de 2012
Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, imóveis que menciona.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 92, XIII da Lei Orgânica do Município;
DECRETA:
Art. 1º Ficam declarados de utilidade pública, com base no art. 5°, alínea “e”, do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, para fins de desapropriação amigável 
ou judicial os lotes 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33, da Quadra 13, do Bairro Vera Cruz.
Art. 2º A desapropriação de que trata o art. 1º deste Decreto destina-se a construção de unidades habitacionais populares.
Art. 3º As despesas decorrentes da execução do disposto neste Decreto correrão por conta das dotações orçamentárias consignadas em Lei Orçamentária Anual.
Art. 4º A Procuradoria Geral do Município fica autorizada a promover a desapropriação dos imóveis de que trata o art. 1° deste Decreto e suas respectivas benfeitorias, 
podendo, para efeito de imissão na posse, alegar a urgência a que se refere o art. 15 do Decreto-Lei 3.365 de 21 de junho de 1941.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, 06 de fevereiro de 2012
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem
LEONARDO BORGES CASTRO
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Urbano

Auto de Infração nº 000962/2011
NOTIFICA o Sr(a) Amirtes da Silva Rosa, proprietário(a) do lote 26 da quadra 104, localizado na Rua Caiçara s/nº, Bairro Parque Xangri-lá, pelo não cumprimento do Ter-
mo de Fiscalização nº 000180, de 24 de outubro de 2011 e conforme a legislação vigente, Lei nº 2627/94, art. 22 e Lei Complementar nº 80/10, art. 11, "O proprietário 
do terreno não edificado localizado no município de  Contagem, é obrigado a mante-lo capinado, drenado e em perfeito estado de limpeza, responsabilizando-se pela 
sua não utilização como depósito de lixo".
Poderá o(a) proprietário(a) apresentar recurso no prazo máximo de 30(trinta) dias à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano – SMDU, situada na Av. João 
César de Oliveira nº 1410, Bairro Eldorado, Contagem/MG.
Valor da Multa : R$1.206,90 (Hum mil duzentos e seis reais e noventa centavos)
Fiscal: Cleidson Teixeira Dutra
Contagem, 06 de fevereiro de 2012
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Secretaria Municipal 
de Defesa Social

Portaria SEDSCON nº 004, de 06 de fevereiro de 2012.
Inclui membro de Comissão Eleitoral para o processo de escolha das entidades representantes da sociedade civil ao Conselho Municipal de Políticas sobre Álcool e 
outras Drogas de Contagem e dá outras providências.
O SECRETÁRIO MUNICPAL DE DEFESA SOCIAL, no uso das atribuições legais, CONSIDERANDO:
Que a Lei nº 4497, de 29 de novembro de 2011, que estabelece as diretrizes da Política Municipal Sobre Álcool e Outras Drogas e dispõe sobre o Conselho Municipal de 
Políticas Sobre Álcool e Outras Drogas de Contagem, prevê processo de escolha dos representantes da sociedade civil, coordenado por uma comissão eleitoral e eleição 
realizada em assembleia convocada especialmente para este fim, RESOLVE:
Art.1º Instituir Comissão Eleitoral constituída pelos seguintes membros:
Luiz Cláudio de Almeida Teodoro - Secretaria Municipal de Defesa Social 
Érica do Carmo - Secretaria Municipal de Defesa Social
Mailda Lima Soares Moraes – Secretaria Municipal de Saúde
Carlos Alberto Pereira Pinto - Secretaria Municipal de Saúde 
Kelly Dias Vieira - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Gláucia Lucas Coelho - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Alice Magda Gontijo Coelho – Secretaria Municipal de Direitos de Cidadania
Parágrafo único – O Secretário Adjunto de Defesa Social, Luiz Cláudio de Almeida Teodoro, presidirá a Comissão Eleitoral.
Art.2º A Comissão Eleitoral tem como funções:
I - elaborar Regimento Interno que dispõe sobre o processo de escolha das entidades representantes da sociedade civil ao Conselho Municipal de Políticas sobre Álcool e 
outras Drogas de Contagem;
II – coordenar o processo de escolha das entidades representantes da sociedade civil ao Conselho Municipal de Políticas sobre Álcool e outras Drogas de Contagem.
Artigo 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Secretaria Municipal de Defesa Social, em Contagem, aos 06 de fevereiro de 2012.
Paulo César Funghi Alberto
Secretario Municipal de Defesa Social

RESULTADO FINAL DE ENTIDADES CANDIDATAS AO PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS NÃO-GOVERNAMENTAIS PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
POLITICAS SOBRE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS DE CONTAGEM – COMADC - EDITAL SEDSCON Nº 001/2011
A Secretaria Municipal de Defesa Social, através de sua Comissão Eleitoral, designada na Portaria SEDSCON 003/2012, 
Resolve:
Em sua reunião realizada em 06/02/2012 às 10h00, na Secretaria Municipal de Defesa Social, apresentar a decisão com relação a candidatura dos membros não- gover-
namentais para eleição do Conselho Municipal de Políticas sobre Álcool e outras Drogas de Contagem – COMADC, conforme se segue:

Nº. INSCRIÇÃO
ENTIDADE

CANDIDATO

01 Comunidade Ele Clama Eduardo Braga Menezes
03 Associação de Inserção Social para ex-dependentes químicos - Vaso Novo - AISVAN Kamila Amaral Soares de Oliveira
04 Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUC Minas – Unidade Contagem Jorge Henrique Mendoza Posada
05 Instituto ELO Alexandro Martins Oliveira
06 Associação Comunitária de Prevenção ao Uso Indevido de  Drogas - Projeto de Vida Giovanni Alexandre Silva
07 Providencia Nossa Senhora da Conceição Natália Barbosa Ferreira
08 Associação de Moradores do Bairro Novo Progresso - AMONP Rogério Silva Lisboa
09 Núcleo de Incentivo à Cultura - NIC Rubens Macedo Gomes
10 Projeto Bethel - Resgatando Vidas Silvando Santana Xavier
12 Conselho Regional de Psicologia - CRP Celso Renato Silva
13 Centro de Referencia a Criança e Adolescente - Associação CRESCER Evando Batista de Morais
14 Comunidade Graça e Paz - CGP Jackson Luiz de Freitas
15 Irmandade Nossa Senhora do Rosário – Arturos  - INSRC Marcos Eustáquio dos Santos
16 Comunidade Renovada Instrumento do Senhor – ABBA PAI Luciano Benedito Pires

Secretaria Municipal 
de Fazenda

À IMPUGNANTE: Novartes Ltda. Sócios: Cleiton Alves dos Santos e Judite Francisco da Conceição.
PROCESSO Nº: 02.B.00552/2009 de 15/07/2009.
ASSUNTO: Defesa contra TNF n.º: 18.300 - “série B”, emitido em 30/06/2009 e recebido via A.R. – Aviso de Recebimento em 08/07/09.
MANDADO DE INTIMAÇÃO
Senhor Contribuinte,
Dando ciência à Impugnação contra o Termo de Notificação Fiscal em Primeira Instância e nos termos do artigo 274 do Código Tributário do Município de Contagem, 
fica a empresa acima identificada, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de recebimento desta, intimada a apresentar os documentos abaixo relacionados:
1. Cópias de todas as alterações contratuais, à exceção da quarta; 
2. Bloco de notas fiscais com todas as vias da nota fiscal cancelada número: 148;
3. Cópias de todas as notas fiscais sujeitas ao ISSQN emitidas no mês de setembro de 2005, cópia da folha do Livro de Registro de Serviços Prestados do referido 
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mês e cópias dos comprovantes de recolhimento do ISSQN (à exceção do que já foi anexado ao processo se assim o desejar);
4. Cópia legível da nota fiscal emitida n.º: 165;
5. Cópias de todas as notas fiscais sujeitas ao ISSQN emitidas no mês de outubro de 2005, cópia da folha do Livro de Registro de Serviços Prestados do referido mês 
e cópias dos comprovantes de recolhimento (à exceção do que já foi anexado ao processo, se assim o desejar). Informar em declaração, por escrito e assinada pelo 
representante legal, se a reforma das caixas de iluminação constantes nas notas fiscais n.º: 176 e 178, refere-se à reforma de construção civil ou à reforma relacionada à 
serralheria;
6. Em relação aos comprovantes de Retenção de ISSQN da CEMIG: no valor de R$ 78,00, relativo à nota fiscal 239; no valor de 117,02, relativo à nota fiscal 176; e no 
valor de R$ 131,96, relativos à nota fiscal 178, solicita-se também a apresentação do comprovante de recolhimento do ISSQN respectivo. 
Obs.: Apresentar os documentos com protocolo de entrega em duas vias.
Aproveita-se o ensejo para, nos termos do artigo 250 do Código Tributário do Município de Contagem, informar a retificação efetuada pelo fiscal em Réplica em relação 
ao período fiscalizado que era de 01/01/2004 a 28/02/2009, alterando-o para 01/01/2004 a 25/02/2008, tendo em vista que de acordo com a 4ª Alteração Contratual, 
registro JUCEMG n.º: 3890820 de 25/02/2008 a sociedade passou sua sede social para endereço no Município de Betim.
Informa-se que está à disposição para vistas, se entender necessário, na Junta de Julgamento Fiscal, os novos Quadros Demonstrativos de Tributos, Folhas de Cálculo de 
Tributos Diversos e Composição Gráfica com as alterações efetuadas pelo Fiscal; assim como, a Réplica do fiscal. No entanto, cientifica-se que todo o conteúdo ainda 
será analisado.
Portanto, abre-se prazo de 30 (trinta) dias, de acordo com o art. 272 do CTMC, a contar da data de recebimento desta, para manifestação por escrito, quanto aos 
assuntos relacionados aos pontos aqui discriminados, se entender necessário, assim como para apresentação de provas relativas ao que alegar.
É bom lembrar que o pagamento de qualquer diferença, em caso de concordância da impugnante, só poderá ser efetuado depois de exarada a decisão final.
No caso de não atendimento a presente intimação, dentro do prazo regulamentar, o processo será encaminhado para decisão, conforme artigo 278 do CTMC.
De ordem da Coordenadoria da Receita Municipal, os assuntos relativos a esta intimação, deverão ser tratados na Junta de Julgamento Fiscal, situada à Rua Bias Fortes, 
nº 76 - Bairro Alvorada, Contagem/MG – CEP: 32.041-420.
Contagem, 06 de fevereiro de 2.012. 
Atenciosamente,
Junta de Julgamento Fiscal – 1ª Instância.

A Secretária da Junta de Recursos Fiscais, no exercício das suas atribuições, faz publicar as ementas do(s) acórdão(s) abaixo indicado(s).
ACÓRDÃO Nº 003
RECURSO VOLUNTÁRIO – PA Nº: 02.A.18596/2009
RECORRENTE: IGREJA MUNDIAL DO PODE R DE DEUS
RELATOR: ADRIANA VALESCA NEVES DAMIANCE   
EMENTA
CONSIDERA-SE OCORRIDO O FATO GERADOR DO IPTU NO DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DE CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO. O LANÇAMENTO E ARRECADAÇÃO DESTE 
IMPOSTO SERÃO FEITOS EM CONJUNTO COM OUTROS ÔNUS TRIBUTÁRIOS INCIDENTES SOBRE O TERRENO EM QUE ESTEJA SITUADA A CONSTRUÇÃO, TOMANDO-SE 
POR BASE A SITUAÇÃO EXISTENTE EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. No presente caso, as provas indiciárias trazidas pela recorrente aos autos indicam 
claramente que a  Igreja Mundial do Poder de Deus instalou-se no imóvel objeto das exações em 10/03/2008, conforme contrato de locação acostado novamente ao 
processo, folhas 30 a 32. Assim sendo, no exercício de 2007, que serviu de base de cálculo para o IPTU do exercício de 2008, cujo o lançamento ocorreu em 01/01/2008, 
a igreja ainda não era a locatária do imóvel e portanto não há argumentos suficientes para ilidir os lançamentos de IPTU e taxas de serviços para o exercício requerido, 
2008, visto que o imóvel, nesta época não era utilizado como templo religioso. Na audiência do dia 19 de janeiro de 2012, decidiu em conhecer o recurso de Ofício.  
Por unanimidade de votos mantiveram a decisão proferida em Primeira Instância. Presidiu este julgamento o Sr. José Carlos Carlini Pereira, tendo também participado 
deste julgamento, o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo, o Sr. Edson da Silva Cunha e a Sra. Adriana Valesca Neves Damiance.  

ACÓRDÃO Nº 004
RECURSO VOLUNTÁRIO – Protocolo Nº: 20110202125959352
RECORRENTE: DANÚBIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
RELATOR: ADRIANA VALESCA NEVES DAMIANCE   
EMENTA
CABE ÀS JUNTAS FISCAIS ANALISAREM E DECIDIREM EM PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS SOBRE FATOS ONDE HAJA INTERESSE DA FAZENDA 
PÚBLICA MUNICIPAL NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DE SUA COMPETÊNCIA IMPOSITIVA, NÃO SENDO SUA ATRIBUIÇÃO NEGAR VIGÊNCIA À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 
DE REGÊNCIA.     A taxa de Coleta de Resíduos Sólidos, TCRS, tem como fato gerador a utilização, efetiva ou potencial, desses serviços de coleta, transporte, tratamento 
e destinação final de resíduos sólidos, prestados ou postos À disposição do contribuinte, seja proprietário, titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, 
não fazendo a lei qualquer distinção entre efetividade do serviço e sua potencialidade para efeito de incidência. Na audiência do dia 19 de janeiro de 2012, decidiu em 
conhecer o recurso de Ofício.  Por unanimidade de votos mantiveram a decisão proferida em Primeira Instância. Presidiu este julgamento o Sr. José Carlos Carlini Pereira, 
tendo também participado deste julgamento, o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo, o Sr. Edson da Silva Cunha e a Sra. Adriana Valesca Neves Damiance. 

ACÓRDÃO Nº 005
RECURSO VOLUNTÁRIO – PA Nº: 02.A.06737/2009
RECORRENTE: IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR 
RELATOR: EDSON DA SILVA CUNHA   
EMENTA
CONSIDERA-SE OCORRIDO O FATO GERADOR DO IPTU NO DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DE CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO. O LANÇAMENTO E ARRECADAÇÃO DESTE IM-
POSTO SERÃO FEITOS EM CONJUNTO COM OUTROS ÔNUS TRIBUTÁRIOS INCIDENTES SOBRE O TERRENO EM QUE ESTEJA SITUADA A CONSTRUÇÃO, TOMANDO-SE POR 
BASE A SITUAÇÃO EXISTENTE EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. No caso presente, as provas acostadas pela recorrente aos autos insuficientes a demons-
trar que a associação estaria instalada no imóvel objeto das exações já em 31 de dezembro de 2005, no exercício regular atividades essenciais para o culto religioso, 
argumentos, portanto, insuficientes a caracterizá-lo como templo e ilidir os lançamentos de IPTU e taxas de serviços para o ano de 2006. Na audiência do dia 26 de 
janeiro de 2012, decidiu em conhecer o recurso de Ofício.  Por unanimidade de votos mantiveram a decisão proferida em Primeira Instância. Presidiu este julgamento o 
Sr. José Carlos Carlini Pereira, tendo também participado deste julgamento, o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo, o Sr. Edson da Silva Cunha e a Sra. Adriana Valesca Neves 
Damiance.  

RECURSO VOLUNTÁRIO – PA Nº: 02.A.21692/2009
RECORRENTE: MARIA LUZIA DE OLIVEIRA E OUTRO
DESPACHO - Nº 001
O Presidente em exercício da Junta de Recursos Fiscais, Sr. José Carlos Carlini Pereira, pela análise preliminar de admissibilidade, DEIXA DE CONHECER DESTE RECURSO, 
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haja vista que a competência originária para conhecimento de mérito é da junta de Julgamento Fiscal de primeira instância. Não pode esta Junta de Recursos conhecer 
de fatos não submetidos à análise e julgamento naquela esfera, sob pena de supressão de instância. 
A contribuinte deixou de apresentar opportuno tempore, no prazo legal de 30 (trinta) dias os documentos solicitados pela emérita JJF, conforme mandado de intimação 
de f. 11 dos autos, por isso sua reclamação não foi conhecida por ausência de provas. 
Os documentos solicitados foram apresentados extemporaneamente com este recurso, mas o prazo para apresentá-los está precluso e sua juntada neste momento não 
tem o condão de investir esta Junta de Julgamento de competência originária para conhecimento de mérito, sobre a matéria trata o art. 280 da Lei 1.611/83: 
art. 280 – O contribuinte que não manifestar sua reclamação dentro do prazo legal e ela anexar sua documentação, não poderá acostá-la ao seu recurso e nem reque-
rer perícias, diligências ou quaisquer elementos de instrução processual. (NR)  Redação dada pela Lei 1669/84

Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente

169ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMAC
DATA: 13-02-2012
HORA: 09:00 Horas
LOCAL: PARQUE THIAGO RODRIGUES RICARDO (PARQUE ECOLÓGICO ELDORADO), RUA DAS PAINEIRAS Nº 1.722, BAIRRO ELDORADO.
O Presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Contagem – COMAC, Jander Muniz Filaretti, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto 
no Artigo 12, parágrafo 1º da Lei 2.570 de 17 de dezembro de 1993, convoca os membros efetivos e suplentes para a 169ª Reunião Ordinária do COMAC, dia 13 de 
fevereiro de 2011, às 9:00 horas, no Parque Thiago Rodrigues Ricardo (Parque Ecológico Eldorado), Rua das Paineiras            Nº 1.722, Bairro Eldorado, Contagem. 
Pauta:
1. Aprovação da Ata 168ª Reunião Ordinária do COMAC.
2. Apresentação da avaliação da SEMA no ano de 2011.
3. CZM – Indústria de Equipamentos Ltda. - Ciência do parecer de vista e Julgamento do pedido de Licença de Operação Corretiva. Processo Nº 5392/01-08.
4. Alumipack Indústria de Embalagens Ltda. - Julgamento do pedido de Licença de Operação Corretiva. Processo Nº 5804/01-10.  
5. Mega Montagem de Estampas Gerais e Automotivas Ltda. - Julgamento do pedido de Operação Corretiva. Processo Nº 5383/01-08.
6. Segbeg Indústria de Acessórios Veiculares Ltda.-ME - Julgamento do pedido de Licença de Operação Corretiva. Processo Nº 6308/01-11.
7. Assuntos Gerais pertinentes ao COMAC.
Atenciosamente,
Jander Muniz Filaretti
Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem – COMAC

Secretaria Municipal 
de Saúde

R A T I F I C A Ç Ã O
Ratifico o Processo de DISPENSA nº 055/2011, cujo objeto é contratação de empresa para revisão e adequação dos projetos arquitetônicos das unidades PSF Amazonas: 
Água Branca e Rui Barbosa, no valor de R$ 14.570,00 (Quatorze Mil Quinhentos e Setenta Reais), à conta da dotação orçamentária número 10.301.0026.1057, elemen-
to de despesa: 449051-01 fonte de recursos: 051001, em conformidade com o art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS.
 Contagem, 30 de Junho 2011. 
Eduardo Caldeira de Souza Penna
Secretário de Saúde.

Aviso de Licitação– Prefeitura do Município de Contagem SMS / FMS. – Pregão Presencial 041/2012– Objeto: contratação de empresa especializada para confecção e 
instalação de faixas destinadas a atender a Rede Municipal de Saúde de Contagem- parcelado em 12 meses -. Data: 17 de Fevereiro de 2012 – 10h30min FAMUC – Av. 
Gal. David Sarnoff, 3.113 – Cid.Industrial – Contagem / MG. Edital / site: www.contagem.mg.gov.br/ Informações e-mail: licitafamuc@gmail.com.

Aviso de Licitação– Prefeitura do Município de Contagem SMS / FMS. – Pregão Presencial 042/2012– Objeto: contratação de empresa especializada na confecção de 
fantasias (mosquito da dengue, mosquito palha, ratazana, escorpião, barata e cachorro) destinadas a atender ao serviço de controle de zoonoses - fornecimento único. 
Data: 24 de Fevereiro de 2012 – 10h30min FAMUC – Av. Gal. David Sarnoff, 3.113 – Cid.Industrial – Contagem / MG. Edital / site: www.contagem.mg.gov.br/ Informa-
ções e-mail: licitafamuc@gmail.com.

Aviso de Licitação– Prefeitura do Município de Contagem SMS / FMS. – Pregão Presencial 044/2012– Objeto: aquisição de termômetro digital destinados a atender a 
Rede Municipal de Saúde de Contagem- fornecimento único - Data: 27 de Fevereiro de 2012 – 10h30min FAMUC – Av. Gal. David Sarnoff, 3.113 – Cid.Industrial – Con-
tagem / MG. Edital / site: www.contagem.mg.gov.br/ Informações e-mail: licitafamuc@gmail.com.

Aviso de Licitação– Prefeitura do Município de Contagem SMS / FMS. – Pregão Presencial 021/2012– Objeto: aquisição de kit amamente, destinado a atender a Coorde-
nação de Áreas Técnicas-Nutrição- fornecimento único- Data: 28 de Fevereiro de 2012 – 08h30min FAMUC – Av. Gal. David Sarnoff, 3.113 – Cid.Industrial – Contagem / 
MG. Edital / site: www.contagem.mg.gov.br/ Informações e-mail: licitafamuc@gmail.com.

Aviso de Licitação– Prefeitura do Município de Contagem SMS / FMS. – Pregão Presencial 062/2012– Objeto: aquisição de materiais médicos (soluções assépticas, álcool, 
sabonete, hipoclorito, água oxigenada, dentre outros) destinados a atender a Rede Municipal de Saúde de Contagem- parcelado em 12 meses - Data: 28 de Fevereiro 
de 2012 – 08h30min FAMUC – Av. Gal. David Sarnoff, 3.113 – Cid.Industrial – Contagem / MG. Edital / site: www.contagem.mg.gov.br/ Informações e-mail: licitafa-
muc@gmail.com.

http://www.contagem.mg.gov.br/?legislacao=032766
http://novo.contagem.mg.gov.br


Contagem, 7 de fevereiro de 2012 Página 19 de 20 Diário Oficial de Contagem - Edição 2833

"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a 
uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. 
Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Aviso de Licitação– Prefeitura do Município de Contagem SMS / FMS. – Pregão Presencial 008/2012– Objeto: aquisição de materiais para oficinas terapêuticas destinados 
a atender ao CAPS AD. Fornecimento único - Data: 28 de Fevereiro de 2012 – 14:00H FAMUC – Av. Gal. David Sarnoff, 3.113 – Cid.Industrial – Contagem / MG. Edital / 
site: www.contagem.mg.gov.br/ Informações e-mail: licitafamuc@gmail.com.

A Prefeitura Municipal de Contagem / Fundo Municipal de Saúde, vem de conformidade com a lei federal nº 8.666/93, Homologar e Tornar Público o resultado do 
processo tomada de Preço nº 012/2011, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTO PARA 300 (TREZENTAS) PESSOAS 
NO DIA 27/01/2012, DESTINADO A ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM, INCLUSO: SONORIZAÇÃO E DJ, BUFFET COMPLETO, SALÃO DE FESTA 
E TAXA DE ECAD. SERVIÇO ÚNICO, sendo adjudicado as empresas: LS LOCAÇÕES SERVIÇOS E EVENTOS LTDA, com o valor de R$ 1.777,69, VILLANDRY EVENTOS LTDA, 
com valor de R$ 7.000,00, RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, com valor de R$ 12.600,00.Dotação orçamentária: 1.1.13.1.301.0026.2056; Natureza da 
despesa: 339039-03; Fonte de recursos: 051100. O secretário, Eduardo Caldeira de Souza Penna. Em 06/02/2012.

Famuc

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 02/2010
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 099
O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem, e Secretário Municipal de Saúde, convoca o aprovado no Processo Seletivo Simplificado 
– PSS 02/2010 – 88º resultado, dos cargos e classificações abaixo relacionados, a comparecerem ao setor de Admissão da FAMUC, de 8:30 horas às 11:30 horas ou de 
13:30 horas às 16:30 horas, na Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem, localizado à Avenida General David Sarnoff, 3113 – Bairro Jardim Indus-
trial, Contagem/ MG, no período de 06/01/2012 a 10/02/2012 para admissão portando laudo médico pré-admissional, expedido pela medicina do trabalho credenciada 
pelo município de Contagem, e toda documentação necessária para contratação e início de exercício imediato.
Medico da Família – 1º ao 4º classificado 

Contagem, 02 de fevereiro de 2012
Eduardo Caldeira de Souza Penna
Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem

PORTARIA 4835 de 03 de fevereiro de 2012.
Dispõe sobre concessão de Férias-Prêmio
O Presidente da Fundação de Assistência Medica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 
031, de 20 de dezembro de 2006, nos termos do artigo 85, § 2º da Lei nº 2.160 de 20 de dezembro de 1990 e suas alterações posteriores e artigo 48, II da Lei Orgânica 
do Município, conforme Instrução Normativa Nº 001/2010 e Decreto 1630 de 08 de julho de 2011;
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER FÉRIAS-PRÊMIO, no período 01/03/2012 a 30/03/2012, a servidora Maria Gizele Moreira, matrícula de nº 131077-5, titular do cargo de provimento 
efetivo de Auxiliar de Enfermagem, lotada no CCE Ressaca.
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Contagem,   de           de 2012.
Eduardo Caldeira de Souza Penna
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE URGÊNCIA DE CONTAGEM

PORTARIA 4836 de 03 de fevereiro de 2012.
Dispõe sobre concessão de Férias-Prêmio
O Presidente da Fundação de Assistência Medica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 
031, de 20 de dezembro de 2006, nos termos do artigo 85, § 2º da Lei nº 2.160 de 20 de dezembro de 1990 e suas alterações posteriores e artigo 48, II da Lei Orgânica 
do Município, conforme Instrução Normativa Nº 001/2010 e Decreto 1630 de 08 de julho de 2011;
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER FÉRIAS-PRÊMIO, no período 01/03/2012 a 30/03/2012, a servidora Dilma Ferreira de Paulo, matrícula de nº 139084-4, titular do cargo de provimen-
to efetivo de Auxiliar de Enfermagem, lotada na USF Sapucaias.
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Contagem,   de           de 2012.
Eduardo Caldeira de Souza Penna
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE URGÊNCIA DE CONTAGEM

PORTARIA 4837 de 03 de fevereiro de 2012.
Dispõe sobre concessão de Férias-Prêmio
O Presidente da Fundação de Assistência Medica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 
031, de 20 de dezembro de 2006, nos termos do artigo 85, § 2º da Lei nº 2.160 de 20 de dezembro de 1990 e suas alterações posteriores e artigo 48, II da Lei Orgânica 
do Município, conforme Instrução Normativa Nº 001/2010 e Decreto 1630 de 08 de julho de 2011;
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER FÉRIAS-PRÊMIO, no período 01/03/2012 a 30/03/2012, a servidora Sirleia Rosana Neves, matrícula de nº 100070-2, titular do cargo de provimento 
efetivo de Enfermeira da Família, lotada na USF Nova Contagem.
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Contagem,   de           de 2012.
Eduardo Caldeira de Souza Penna
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SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE URGÊNCIA DE CONTAGEM

PORTARIA 4838 de 03 de fevereiro de 2012.
Dispõe sobre concessão de Férias-Prêmio
O Presidente da Fundação de Assistência Medica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 
031, de 20 de dezembro de 2006, nos termos do artigo 85, § 2º da Lei nº 2.160 de 20 de dezembro de 1990 e suas alterações posteriores e artigo 48, II da Lei Orgânica 
do Município, conforme Instrução Normativa Nº 001/2010 e Decreto 1630 de 08 de julho de 2011;
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER FÉRIAS-PRÊMIO, no período 01/03/2012 a 30/03/2012, ao servidor Luciano Geraldo Gomes Pereira, matrícula de nº 161036-9, titular do cargo de 
provimento efetivo de Médico Pediatra, lotado na URSF Parque São João.
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Contagem,   de           de 2012.
Eduardo Caldeira de Souza Penna
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE URGÊNCIA DE CONTAGEM

PORTARIA 4839 de 03 de fevereiro de 2012.
Dispõe sobre concessão de Férias-Prêmio
O Presidente da Fundação de Assistência Medica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 
031, de 20 de dezembro de 2006, nos termos do artigo 85, § 2º da Lei nº 2.160 de 20 de dezembro de 1990 e suas alterações posteriores e artigo 48, II da Lei Orgânica 
do Município, conforme Instrução Normativa Nº 001/2010 e Decreto 1630 de 08 de julho de 2011;
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER FÉRIAS-PRÊMIO, no período 01/03/2012 a 30/03/2012, a servidora Sara Murta de Andrade, matrícula de nº 107060-9, titular do cargo de provimen-
to efetivo de Médica Pediatra, lotada na URSF Petrolândia.
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Contagem,   de           de 2012.
Eduardo Caldeira de Souza Penna
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE URGÊNCIA DE CONTAGEM

A Comissão de Avaliação dos Títulos da FAMUC, constituída através da Portaria 3998, de 20 de janeiro de 2011 e suas alterações, conforme o disposto no Edital do 
Processo Seletivo Simplificado - PSS nº 002/2010, segue abaixo a classificação dos candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado nº 002/2010, após julgamento 
realizado pela Comissão, conforme os critérios definidos no referido edital:  
88º Resultado de Classificação do Processo Seletivo Simplificado FAMUC/PSS Nº 02/2010

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME TOTAL DE PONTOS RESULTADO
MEDICO DA FAMILIA 1º RITA DE CASSIA BARRETO RIBEIRO 15,00 APROVADO
MEDICO DA FAMILIA 2º EDGAR ROCHA PINTO GOMES 15,00 APROVADO
MEDICO DA FAMILIA 3º RODRIGO LAGE RYDAN 5,00 APROVADO
MEDICO DA FAMILIA 4º THIAGO ALVARES DE CAMPOS 5,00 APROVADO

Comissão de Avaliação de Títulos
Kênia Zimmerer Vieira
Renata Graziela Soares
 Joana Lourenço Lage
Carolina Almeida Bellezzia Ferreira
Contagem, 01 de fevereiro de 2011

Funec

EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2012 – CONVITE Nº 001/2012
CONTRATADA: CODIFICAR SISTEMAS TECNOLÓGICOS LTDA
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC.
PRAZO: O PRESENTE CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA DE 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA ORDEM DE SERVIÇO.
VALOR: R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
1.12.2.12.122.0013.2115 – 3.3.90.39.99  FONTE: 020300
DATA DA  ASSINATURA:  01/02/2012.
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